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CAPITULO I 

Opiniões dermatológicas sobre os estados seborrheicos 
antes de Hebra 

O fundador da seborrhea moderna foi Fuchs, 
de Gottingen, que em 1840 deu a noção synthe-
tica quasi completa da seborrhea, tal como os 
mais modernos estudos bacteriológicos sobre o 
assumpto a tem assente definitivamente. 

Antes de Fuchs, a palavra seborrhea nâo exis
tia; nao se conhecia o estado seborrheico senão 
pelas complicações que se enxertam n'ella fre
quentemente, e, se alguém quizer, nos auctores 
Willanistas procurar a histojia da doença em 
questão, é no meio dos acnes que se encontra. 
De maneira que os Willanistas consideravam 
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como lesão primitiva o que ulteriormente se ve
rificou ser uma complicação. 

A lesão primaria e característica da seborrhea, 
é o cylindro gorduroso contido em cada orifício 
do pello e que a expressão faz sair. 

O comédon, ou acne punctata que os Willa-
nistas consideravam como lesão primaria, é já 
uma transformação do filamento seborrheico. O 
comédon tem uma estructura mais completa. Se 
posermos alguns filamentos de seborrhea e de 
comédons sobre uma lamina de vidro e depois 
lhe lançarmos ether para dissolver a gordura, 
notamos, que os comédons não soffrem alteração 
nem de forma nem de espessura, porque apre
sentam já um envolucro externo córneo, fechado 
e resistente, kistico, que o ether não dissolve; ao 
passo que os filamentos da seborrhea pura desap-
parecem porque não tem envolucro externo. De res
to não nos deve admirar que considerassem como 

9 

lesão primitiva o acne, porque a seborrhea por si 
só é uma doença que évolue lentamente, podendo 
passar despercebida, excepto no couro cabelludo 
onde produz grandes estragos (calvície). Para os 
provar nEo preciso de ir muito longe porque eu 
próprio lhe estou pagando um grande tributo. 
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Vejamos a definição que Bateman, discípulo 
de "Willan, dá de acne e que já sabemos ser uma 
complicação da seborrhea. "É uma doença caracte-
risada por uma erupção de tubérculos separados 
uns dos outros, duros, inflammados, que podem 
subsistir longo tempo ou suppurar. 

Estes tubérculos manifestam-se ordinariamente 
na face, na fronte, no mento e na parte superior 
do peito, nunca affectando as partes inferiores ou 
as extremidades.,, 

Esta é propriamente a definição de acne pus-
tuloso indurecido; mas immediatamente Bateman 
lhe junta algumas palavras caracterisando o seu 
polymorphismo : "como os tubérculos crescem len
tamente e se desenvolvem uns após os outros 
póde-se ao mesmo tempo, ver uns no estado de 
crescimento e outros no de declinação, e nos ca
sos os mais graves observam-se tubérculos.que se 
desenvolvem e vestígios dos que se extinguiram.,, 

Bateman já tinha notado que esta erupção só 
se manifestava depois da epocha da puberdade, 
ligando-a já ao estabelecimento da sexualidade. 

O que todavia nem Bateman nem o seu mes
tre Willan notaram, é, que os acneicos tem sem
pre a pelle gordurosa, e que o acne não évolue 
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sobre uma pelle sã, mas sobre uma pelle pri
meiro que tudo oleosa ao tacto. 

Bateman distinguia quatro typos de acne: 
simples, punctata, inãurata e rosacea. Pela des
cripção que Bateman faz do acne simples "tubér
culos que não suppuram, mas se elevam progres
sivamente, sendo attingidos d'uma leve infiamina-
ção, desapparecendo lentamente no espaço de oito 
ou dez dias, deixando no lugar uma impressão 
vermelha que desapparece rapidamente,, vê-se que 
este acne corresponde ao acne papuloso dos der
matologistas contemporâneos. Em seguida Bate
man faz a descripção do acne punctata: erupção 
caracterisada por pontos negros que levantam 
ligeiramente a epiderme, e de que por expressão 
sae uma espécie de appendice vermicular for
mado d'uma materia sebacea, segregada nos con-
ductos das glândulas, podendo mesmo suppurar, 
apresentando-se a parte superior do appendice 
com côr negra; a còr negra d'esta erupção é 
produzida pelo contacto do ar. Esta descripção 
também corresponde ao que mais tarde se veio 
a chamar comédon. Onde parece que ha heresia, 
é na côr negra da cabeça do acne punctata ser 
devida ao contacto do ar. 

i 
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O acne inãurata é a terceira espécie. 
Os tubérculos tem a forma cónica, d'uma côr 

rosea, nao tendo tendência á suppuração. 
As causas que Bateman cita, sao affecções 

do estômago e excesso de regimen. 
O acne rosacea é a quarta variedade differindo 

dos precedentes pela congestão subjacente. É ca-
racterisado por tubérculos que suppuram, e se 
encontram acompanhados d'uma vermelhidão bas
tante intensa. Apparecem na extremidade do na
riz, espalham-se para os dois lados e ganham a 
face. 

Esta vermelhidão nao é uniforme no começo, 
mas augmenta de intensidade depois j das refei
ções, ou por effeitos de bebidas espirituosas, de 
exercícios ou calor. Quando este estado se pro
longa durante algum tempo, a epiderme espes-
sa-se progressivamente, a sua superfície torna-se 
rugosa, as veias subcutâneas distendem-se e tor-
nam-se salientes. Esta doença, que apparece a 
maior parte das vezes aos quarenta annos, apre
senta uma evolução particular nos indivíduos al
coólicos. O nariz incha e torna-se muito verme
lho, e, na idade avançada, adquire algumas vezes 
dimensões enormes; as narinas distendem-se, as 
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asas do nariz encontram-se divididas em vários 
lobos distinctos. Bateman juntou dois estados 
mórbidos différentes; um a caparrosa da face que 
nada tem com os acnes; e outro o acne conges
tivo hypertrophico do naris ou rinophyma. 

Pela descripçao que Bateman fez dos acnes, 
vê-se que foi bastante perfeito; mas o que lhe 
falta é um detalhe symptomatiço : que o acne é 
sempre precedido d'um estado seborrheico. 

Em seguida Biett ás quatro variedades de 
Bateman junta uma quinta "o acne sebaceo». 

Para Biett o acne sebaceo é o resultado da 
inflammaçâo dos folliculos sebaceos, inflammaçâo 
que seria produzida e intretida pela accumulaçâo 
da materia segregada por estes folliculos. A phle
gmasia dos folliculos pôde ir desde uma simples 
excitação até uma inflammaçâo mais intensa que 
dá logar a uma alteração notável, do mesmo 
modo que a uma abundância de fluido segre
gado. 

Quando os folliculos sâo attingidos n'uma su
perficie pouco extensa, experimentam a principio 
uma excitação leve que nâo dá logar a nenhuma 
mudança de côr á pelle, somente esta torna-se 
oleosa sobre os pontos affectados: a excitação 
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augmenta, augmenta a secreção; o liquido lan
çado á superficie da pelle vae-se accumulando, 
acabando por formar uma camada escamosa mais 
ou menos extensa. Debaixo d'esté envolucro acci
dental, as aberturas dos ' canaes folliculares pare
cem dilatados e algumas vezes obstruídos pelo 
fluido sebaceo solidificado. 

Eis a descripçao magistral do que mais tarde 
se tornará a seborrhea oleosa. 

Vem em seguida Cazenave que melhor que os 
dermatologistas precedentes descreveu o polymor-
phismo do acne. Reconheceu que as différentes 
modalidades do acne polymorpho nâo sao senão 
variedades accidentaes d'uni mesmo typo derma
tológico. Mas o que elle também nao soube, foi 
encontrar debaixo d'estas variedades a lesão pri
maria inicial que os precede sempre. Apesar de 
Biett ter mencionado o acne sebaceo que mais 
tarde veio a ser a seborrhea, Cazenave conside-
rou-o como uma simples variedade do typo dos 
acnes. Com Rayer, o fluxo sebaceo toma uma 
importância capital. Designa debaixo do nome de 
fluxo sebaceo o augmento mórbido da secreção 
dos folliculos sebaceos. 

Esta doença encontrou-a a maior parte das 
s 
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vezes no nariz, nos supercilios, no couro cabel-
ludo, logares onde a excreção do humor sebaceo 
dos folliculos é naturalmente mais abundante. 
Notou que passando o dedo pela superficie da 
pelle affectada, a achava oleosa, e quando esse 
fluxo sebaceo se encontrava no couro cabelludo 
dava origem á queda do cabello. 

A queda do cabello é assignalada pela pri
meira, vez por Rayer á superficie das regiões se-
borrheicas ao mesmo tempo que o fluxo oleoso 
característico da doença. Rayer tinha também 
descripto d'uma maneira, nitida os acnes, mas 
descreveu-os como uma entidade mórbida dis-
tincta do fluxo sebaceo. Mas nunca mencionou 
que o acne fosse uma transformação in situ 
d'um fluxo sebaceo prévio. 

Apparece então Fuchs que, como já disse, foi o 
primeiro dermatologista que deu a noção mais com
pleta da seborrhea, e que foi o inventor da palavra 
para qualificar o estado symptomatico que Biett 
tinha descripto debaixo do nome de acne sebaceo 
e Rayer debaixo o nome de fluxo sebaceo. 

Fuchs chama seborrhea ao estado gorduroso da 
pelle: "a seborrhea está para a secreção sebacea 
como as ephidroses para a secreção do suor,,. 
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Fuchs reconheceu que o comédon assim como 
os acnes eram complicações da seborrhea. Diz 
que a materia segregada pela glândula sebacea 
pôde ser retida no interior do folliculo fechando 
a abertura: é o comédon do acne punctata. Ou 
então ser lançada á superficie da pelle tornan-
do-a oleosa: é o que elle chamou seborrhea. 

Fallando das causas fundamentaes e diathesi-
cas da seborrhea, diz que existe uma externa 
ainda desconhecida. O estudo d'esta doença tem 
sido actualmente feito por Sabouraud que conse
guiu provar a existência d'essa causa externa. 
Sabouraud fazendo a synthèse bacteriológica da 
seborrhea, fez a synthèse clinica da mesma doen
ça, feita por Fuchs sessenta annos antes. 

Sabouraud confirmou bacteriologicamente o que 
Fuchs tinha observado clinicamente, havendo ape
nas a differença de que Fuchs nunca pensou em 
identificar á sua seborrhea, o fluxo sebaceo que 
leva á calvície. 

Tendo Fuchs elucidado clinicamente a questão 
das seborrheas, parece á primeira vista que os 
dermatologistas seus contemporâneos e mesmo 
os que se seguiram, deveriam continuar os seus 
trabalhos. 
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Não aconteceu assim, como veremos. Uns acan-
tonaram-se nas antigas classificações de Willan-
Bateman; outros fizeram notáveis modificações e 
ainda outros chegaram a confundir a seborrhea 
com outra doença, que, embora exista concomi
tantemente com a seborrhea, é nitidamente dis-
tincta. 

Em Chaussit, no seu trabalho elementar das 
doenças da pelle, encontra-se apenas mais com
pleta a doutrina e a classificação de Willan-Ba-
teman sobre o assumto. Considerava o estado 
seborrheico, prévio ao acne, como uma variedade 
de este; a seborrhea de Fuchs é perdida nas 
descripções particulares das modalidades do acne 
polymorphe Caractérisa o acne "por uma lesão 
de secreção da materia sebacea, por uma hyper-
secreçSo mais ou menos abundante d'esta mate
ria, por phenomenos de inflammação e congestão. 
Se a lesão é superficial, dá logar apenas a uma 
inflammação pouco intensa dos folliculos ou a um 
simples engorgitamento, é o acne simples; se a 
inflammação é mais profunda e o engorgitamento 
mais pronunciado, é o acne inclurata; ou então se 
a lesão de secreção é complicada d'uma inflamma
ção erythematosa, de phenomenos de congestão 
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local, é o acne rosacea; ou finalmente se a lesao 
follicular é caracterisada sobretudo por uma hy-
persecreçâo considerável da materia sebacea, é o 
acne sebaceo,,. 

O acne indurata, diz Chaussit, é acompanhado 
do estado gorduroso da pelle, que indica a lesão 
de secreção da materia sebacea; é complicado tam
bém de pequenos pontos pretos, espécies de tan
nes que não são mais do que os folliculos 
abertos e distendidos pela materia sebacea tor
nada espessa e escura ao contacto do ar. Estes 
pontos pretos, que se encontram também no acne 
simples, tinham servido para caracterisar uma 
espécie particular de acne que se tinha chamado 
acne punctata; mas é preciso não os considerar 
hoje "senão como uma derivação do género acne 
em geral,,. 

Chaussit supprimindo das classificações prece
dentes o acne punctata, supprime o verdadeiro 
laço que liga o estado seborrheico a todas as 
modalidades de acne polymorpho. 

Descreveu uma forma fluente de acne sebaceo 
que é propriamente a seborrhea do couro cabel-
ludo. Diz que n'um momento dado o individuo 
conhece que o seu cabello está como impregnado 
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d'uma materia oleosa, espessa, exhalando um 
cheiro que se approxima bastante do da cera, 
mas coisa notável, nao se converte nem em 
crostas nem em escamas. 

Divergie, em 1857, publicou um tratado prá
tico das doenças de pelle, no qual estuda a classe 
especial das doenças sebaceas. 

Apesar de já terem decorrido desessete annos 
desde que Fuchs tinha feito a synthèse das doen
ças seborrheicas, ainda nao tinha conseguido n'esta 
epocha conquistar a dermatologia universal. 

Divergie seguindo o exemplo de Chaussit e 
outros, ainda se encontra opprimido pelas clas
sificações Willanistas. Descrevendo o acne sim
ples, o acne punctata, o acne inãurata e o acne 
rosacea, tinha notado que todas as variedades de 
acne se mostravam quasi sempre sobre uma pelle 
organisada d'uma maneira muito particular, es
pessa e oleosa. Parece que Divergie pendia já um 
pouco para a seborrhea de Fuchs, mas foi impel-
lido pela corrente e caiu no erro essencial das 
classificações dos Willanistas, porque elle diz: é 
verdade que o acne punctata discreto, coincide 
muitas vezes com o acne simples, ou inãurata, 
mas pode ser totalmente independente d'elle e 
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debaixo d'uma. forma confluente; se esta ultima 
forma é a excepção, nem por isso deixa de exis
tir como doença independente. Considera como 
doenças distinctas, o que não passa de simples 
formas accidentaes da seborrhea de Fuchs. 

Gibert, que é considerado o ultimo Willanista, 
em 1860 ainda definia o acne: como uma affecção 
caracterisada por pequenas pústulas mais ou me
nos vermelhas e inflammadas, penetrando mais 
ou menos profundamente no tecido da pelle, não 
chegando senão lentamente á suppuraçâo. E sem
pre a mesma eterna definição do acne pelo poly-
morphismo e não pelo estado gorduroso da pelle 
tão bem observado por alguns auctores preceden
tes, mas de que nenhum, excepto Fuchs, tinha 
comprehendido todo o valor. 

Basin querendo esquivar-se á tutella das clas
sificações Willanistas, tentou fazer uma nova es
cola, mas em vez de facilitar o estudo da derma
tologia, tornou-o cada vez mais confuso. 

Para Basin, o que dominava a pathologia ge
ral e a dermatologia, era o substratum orgânico 
que se nao vê "é a diathese,,. Todas as affecçQes 
dermatológicas classificadas como pequenas enti
dades distinctas, eram o resultado d'um vicio es-
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condido, e este vicio é o arthritismo, a escro-
phula, a syphilis, etc. Assim para elle todo o 
acne é escrophuloso, syphilitico, etc.; é a expres
são, na pelle, d'um vicio interior da constituição, 
e este vicio está ligado a um conjuncto orgânico 
de que a polyadenite, a tumefaçâo tegumental", 
a propensão ás doenças exsudativas ou ulcerosas 
na idade da adolescência, são em summa os 
symptomas capitães. 

N'estas condições não admira que vamos en
contrar misturados ao acne estados mórbidos, taes 
como o impetigo ou o eczema impetiginoso, visto 
para elle a unidade d'estas erupções, ser a uni
dade de seu substratum orgânico, e não a mor-
phologia objectiva e seus symptomas. 

Nao define o acne pela papula, pela pús
tula, pelo tubérculo, mas sim pelo estado escro
phuloso que é a causa primaria do acne, como de 
certos eczemas. 

Depois de Basin, a classificação dos typos de 
acne dos Wilnamistas ficou no estado de ruina, 
e ao espirito scientifico contemporâneo não pôde 
apparecer senão como um grande destruidor, sem 
nada edificar. 

A seguir, vem Erasmus Wilson, que não se 
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deixou dominar nem pelas classificações de Ba
sin, nem também completamente pelas dos auc-
tores Willanistas. Foi o primeiro dermatologista, 
depois de Fuchs, de Gottingen, que fez a synthè
se dos estados seborrheicos com a clareza com 
que Fuchs a tinha feito vinte e cinco annos an
tes. Wilson reconheceu que, umas vezes, havia 
exaggero de secreção nas glândulas sebaceas e 
que os productos de secreção eram lançados para 
a superfície da pelle — Steatorrhea (nome pelo qual 
designou a seborrhea de Fuchs); outras vezes, 
que em vez de serem lançados para o exterior, 
eram retidos — comédon. Para Wilson, a steator
rhea é anterior ao comédon e todas as'variedades 
de acne dos Willanistas não são senão derivados 
da steatorrhea. 

Wilson tendo submettido a massa sebacea do 
comédon ao exame microscópico, notou a exis
tência de cellulas epidérmicas, glóbulos gorduro
sos e cabellos dobrados; diz que o numero de ca-
bellos existentes na massa do comédon, parece 
depender da maior ou menor consistência da ma
teria sebacea; quando ella se tem collectado re
centemente, encontra-se apenas 1 ou 2 cabellos; 
quando é mais concreta, tem-se encontrado até 20 
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cabellos. Isto prova a reproducçâo incessante dos 
pellos pela papilla. Diz mais, que a materia seba-
bacea em vez de se espalhar pela pelle, se con
creta provavelmente por causa d'uma alteração 
qualitativa e obstrue o folliculo, e o pequeno ca-
bello encontrando o folliculo obstruído, fica reti
do na materia sebacea. Como mais adeante ve
remos, ao fallar dos trabalhos de Sabouraud, nao 
é este o verdadeiro mechanismo da formação do 
comédon. 

AVilson, no que diz respeito á seborrhea, ap-
proximou-se bastante de Rayer, mas ainda náo 
forneceu um quadro tao perfeito da doença que 
nos occupa como Fuchs em 1840. Wilson tam
bém já confunde um pouco a seborrhea com a 
pityriase gorda de que Unna de Hamburgo fará 
mais tarde a synthèse. 



CAPITULO II 

As doutrinas de Hebra criam a ideia falsa 
das seborrheas escamosas 

Com Hebra, entramos n'uma epocha dermato
lógica nova no que diz respeito á seborrhea. Foi 
elle quem melhor descreveu e estudou a sebor
rhea verdadeira. Mas se Hebra tem valor por ter 
estudado muito bem a seborrhea, caiu n'um gran
de erro por descrever, como estados seborrheicos, 
estados pelliculares que nada teem com a seborrhea, 
embora existam concomitantemente. Hebra che
gou a confundir com a seborrhea a pityriase que 
todos os dermatologistas que o precederam, ex
cepto "Wilson, distinguiram d'uma maneira nitida. 
A sua confusão veio da descoberta d'uni facto 
physiologico feito por Kõlliker e Virchow, e das 

i 
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duas doenças poderem existir ao mesmo tempo 
no mesmo individuo. Kõlliker e Virchow mos
traram que o folliculo e seus annexos nÊto pas
sam d'uma invaginação da epiderme. 

Virchow diz: "Os folliculos pilosos, são de
pressões da pelle, a sua superficie é recoberta por 
um prolongamento da epiderme, e os pellos que 
nascem da sua base podem ser considerados co
mo prolongamentos da mesma natureza. Assim 
a secreção da sua superficie é sempre aqui a epi
derme. Entre o pello e as cellulas que tapetam 
o folliculo - piloso. encontra-se, em maior ou menor 
quantidade, uma materia gorda formada pelas 
glândulas sebaceas, cujos canaes se abrem na 
cavidade contendo o pello. 

Esta materia pôde ser livre ou encerrada nas 
cellulas, a sua quantidade como se pôde prever, 
varia muito segundo o grau de irritação a que a 
pelle está exposta, a proporção do numero e vo
lume das glândulas da região, e a extensão á 
qual a sua secreção e accumulaçâo podem dar 
logar. Em alguns casos ha apenas vestígios d'esta 
substancia, e o caracter epidermoidal é certa
mente preponderante na maior parte das affecçOes,,. 
Kõlliker, antes de Virchow, tinha affirmado que 
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nenhuma distincçâo havia entre as glândulas e 
suas secreções e a epiderme. 

0 sebo, diz Kõlliker, é uma secreção que nâo 
consiste, como a maior parte das outras, em um 
fluido liquido encerrando elementos figurados, mas 
que é por assim dizer, exclusivamente constituido 
por estes elementos. Pôde ser composto, quer 
de cellulas carregadas de gordura, ou conter, além 
d'estas cellulas, uma mistura de gottas oleosas 
livres. Os elementos d'esta secreção formam-se 
no interior das extremidodes das vesículas das 
glândulas sebaceas pelo processo de proliferação 
cellular com metamorphose ulterior. Formando-se 
nas extremidades das vesículas glandulares cons^ 
tantemente cellulas a principio pallidas e com al
gumas granulações, estas cellulas sâo impellidas 
para o centro das glândulas pelas que se formam 
abaixo, e d'ahi para os conductos excretores das 
glândulas; mas antes de chegarem ahi soffrem 
transformações: as granulações que ellas contém 
augmentam em numero a principio, para depois 
se agglomerarem em um numero menor de gló
bulos, ou mesmo formar um só; e as membranas 
cellulares-, que, ao primeiro aspecto (como as do 
epithelio dos canaes glandulares), eram prompta-
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mente dissolvidos pelos alcalis, tornam-se mais 
resistentes e no fim assemelham-se, pelas suas 
propriedades chimicas, ás escamas da camada 
cornea da epiderme. 

Vê-se por esta discripçâo que o processo que 
dá origem ao sebo, é proximamente o mesmo 
que preside á formação da epiderme. 

Assim as novas cellulas, facilmente solúveis, 
situadas no fundo dos folliculos glandulares, po
dem ser comparadas ás da camada de Malpighi 
da epiderme, emquanto que as menos solúveis 
cheias de gordura e encontradas na propria se
creção, correspondem ás cellulas da camada cor
nea. Uma outra consideração é que em algumas 
circumstancias a epiderme presta-se á descamaçao 
dando logar a secreções, que, segundo todas as 
apparencias, fazem chimicamente parte' da com
posição do sebo (smegma do prepúcio). 

Foram os factos anatomo-physiologicos tao 
bem descriptos por Kõlliker e Virchow, que le
varam Hebra a basear toda a sua classificação 
das seborrheas e commetter o gravíssimo erro 
de confundir duas doenças distinctas. Para elle, 
se a funcção sebacea fosse exaggerada, dava logar 
á seborrhea gorda (seborrhea oleosa, antigo acne 
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fluente de Biett); se houvesse diminuição do po
der secretor da glândula sebacea, dava logar á 
excreção de pellicular seccas (antiga pityriase), 
que elle chamou seborrhea secca. 

Eis a definição que Hebra dava de seborrhea: 
A seborrhea é produzida por um vicio da se
creção epidérmica, creando sebo na espessura de 
suas cellulas e formando, á superficie da epider
me, quer um envolucro gorduroso, uniforme, quer 
uma camada de escamas, sendo tudo expulso para 
a superficie d'uma pelle que parece, além d'isso, 
perfeitamente sa. 

Hebra introduziu na dermatologia uma causa 
de erro que mais tarde Sabouraud eliminou. Caiu 
em erro porque embora o epithelio da epiderme 
e o das glândulas sebaceas tenham a mesma ori
gem embryologica, nâo devia concluir que as per
turbações da funcçâo sebacea fossem idênticas ás 
perturbações epidérmicas da superficie da pelle. 
Apesar da origem embryologica de dois tecidos 
ou orgaos ser a mesma, nao nos podemos basear 
n'ella para affirmarmos que a sua pathologia seja 
também a mesma, porque esses tecidos ou orgaos 
soffrem differenciações ulteriores, podendo portan
to, ter doenças proprias. Temos um exemplo no 
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olho, que sendo um gorarao epidérmico, como a 
glândula sebacea, dever-se-hia a sua pathologia 
também identificar á pathologia cutanea, o que 
nao acontece. 

Hebra nao se contentou só em chamar á pi-
tyriase seborrhea secca, como também chegou a 
dizer que a seborrhea oleosa se podia transformar 
n'aquella. As suas ideias foram seguidas por al
guns dermatologistas até que Unna lhe atacou 
nitidamente a concepção sobre a seborrhea oleosa 
e a seborrhea secca, e mostrou que as escamas 
da pityriase procediam nao da glândula sebacea, 
mas da epiderme por exfoliaçao e que essa ex-
foliaçâo nao se assemelhava nem clinica, nem 
anatómica, nem bacteriologicamente a uma se
borrhea. 

Unna deu assim um golpe decisivo na sebor
rhea de Hebra. Para Unna, a seborrhea secca, 
deixava de ser uma seborrhea; era uma epider-
mite exfoliativa da superfície. 

Convém distinguir: quando a epiderme caduca, 
tem quasi acabado a sua keratinisação normal, 
a exfoliaçao é sêcca (pityriase secca). Quando 
as cellulas epidérmicas tem soffrido, antes da 
exfoliaçao, uma degenerescência steatiforme, a 
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exfoliação é untuosa e gordorosa (pityriase gorda 
ou czema seborrheica de Unna). 

Unna, dotado d'um espirito innovador que se 
não deixava dominar pela influencia de doutrinas 
anteriores, embora mostrasse que as escamas das 
pityriases procediam não da secreção das glându
las sebaceas mas sim da exfoliação da epiderme, 
e n'isto representava um progresso, não foi mais 
feliz do que Hebra, porque creou a designação 
"Eczema Seborrheico,, (etiqueta debaixo da qual 
reuniu todas as pityriases), de que nenhuma pre
cisão tinha e a qual, muito pelo contrario, vinha 
fazer confusão, embora essa confusão não fosse 
senão terminológica. 

A denominação "Eczema seborrheico,, não tem 
rasão de ser porque o eczema é caracterisado pela 
apparição de vesículas acuminadas mais ou me
nos confluentes dando, por erosão, logar ao corri
mento d'um liquido que se coagula rapidamente 
formando crostas, ás quaes succedem escamas la-
mellosas ou furfuraceas e depois espessamento pro
gressivo com induração da derme. Na pityriase 
nunca se vêem vesículas; onde podia haver algu
ma confusão é na ultima phase do eczema quan
do se torna chronico, porque é n'essa occasiâo 
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que apparecem as escamas lamellosas ou furfura-
ceas, mas ainda aqui nao ha confusão porque as 
lamellas da pityriase ainda se distinguem das do 
eczema por serem mais delgadas e a pelle con
servar a sua espessura normal. No caso das esca
mas e do espessamento da pelle nao nos estabe
lecer um diagnostico seguro, esperávamos um ac-
cesso agudo de eczema, porque n'essa occasião 
apparecem as vesículas. Por isto se vê que nao 
ha rasao para chamar á pityriase "eczema,,. Tam
bém nao tem rasao de ser seborrheico, porque sao 
afecções escamosas, nas quaes nao ha gordura li
vre, embora tenham a apparencia gordorosa, mas 
cuja apparencia provém d'um vicio de keratinisa-
çao e nao d'um fluxo gorduroso como se pôde 
provar por meio do acido osmico. No caso de as 
crostas serem seborrheicas, deviam tornar-se pre
tas pela acção do acido osmico, o que nao acon
tece. Ha ainda um outro processo dito "da cam-
phora,, para mostrar que as escamas da pityriase 
nao sao seborrheicas. O processo consiste na pro
priedade que tem a camphora lançada na agua de 
perder instantaneamente os movimentos girató
rios desde que se junte a esta agua a menor 
quantidade de gordura. Graças a este privilegio 
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dos corpos gordos (e o sebo está comprehendido 
n'esta classe), póde-se por meio d'uma lamina de 
vidro, tendo previamente exercido com ella at-
tricto sobre urna região do tugumento, depois 
mergulhada na agua á superfície da qual se mo
vem as partículas de camphora, assegurar se a 
pelle, n'este ponto, está coberta de gordura (se
bo), porque em tal caso os movimentos giratórios 
cessavam immediatamente. Hallopeau, tendo es
tudado o eczema seborrheico de Unna pelo pro
cesso da camphora, também chamado de Arno-
zan, notou que as escamas, embora tivessem a 
apparencia gordorosa, alo faziam perder á cam
phora os movimentos giratórios, signal de que não 
continham gordura. Alem d'isso Unna, dotado 
d'um espirito destruidor, negou ás glândulas se-
baceas o papel que ellas representam na sebor
rhea oleosa de Hebra para o ceder ás glândulas 
sudoriferas. Unna, que tinha destruído a sebor
rhea secca de Hebra para fazer o seu eczema se
borrheico, destruiu 'também a seborrhea oleosa 
para a considerar como uma hyperhidrose oleosa. 
Para explicar que as glândulas sudoríparas po
diam ter papel activo na hyperhidrose oleosa, ad-
mittia a co-existencia do seu eczema seborrheico 
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tendo por característica a hyperkeratose que, for
mando uma espécie de rolha ao nivel do folliculo 
do pello, o obstruia, e que, por uma espécie de 
papel compensador, as glândulas sudoriferas se
gregavam um suor oleoso. Como Unna fez essa 
affirmação, não é fácil perceber porque tendo si
do um observador tâo cuidadoso, nao precisava 
do exame histológico para vêr que tinha caido 
em erro. Era sufficiente o exame clinico, pois a 
seborrhea oleosa é sempre acompanhada d'um 
symptoma physico: o augmente do diâmetro nor
mal dos poros sebaceos, chegando a ser visiveis a 
olho nú. E se por qualquer circumstancia se lem
brasse de fazer a expressão d'esses poros sebaceos, 
veria sair de cada um d'elles um cylindro gordu
roso de côr amarella. E além d'isso, se quizesse 
vêr que é dos poros sebaceos que vem a gordu
ra e nao das glândulas sudoriferas, podia-o fazer 
lavando a região seborrheica com agua e sabão' 
para dissolver a gordura e a tornar tão secca 
quanto possível. Se observasse attentamente a 
região, na qual se fez a lavagem, três ou quatro 
horas mais tarde veria esses cylindros amarellos 
tornarem-se salientes e lançarem o sebo á super
fície da pelle. Ha ainda um. outro processo, que é 
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por meio do acido pyrogalhico que cora de preto 
a extremidade superior do cylindro, lavando-o em 
seguida com sabão. Tudo isto podia observar sem 
o concurso do exame histológico. Querendo ser 
mais minucioso, fazia o exame histológico e ve-
ria, pelo menos, que as glândulas sebaceas esta
vam não só muito hypertrophiadas mas também 
hyperplasiadas, e que as glândulas sudoríparas, 
que nada teem com o folliculo, se apresentavam 
com uma leve hypertrophia que se podia explicar 
por uma acção irritativa de que todos QS elemen
tos da pelle participam mais ou menos. A's ve
zes essa acção irritativa das glândulas sudorípa
ras é tão importante, que levou muitos medicos 
a considerarem a calvície como sendo o resultado 
do exaggero sudoral das glândulas sudoríparas. 
Para isso, comparavam o cabello a uma planta 
que, collocada num solo húmido de mais, morre 
pela fermentação e podridão de suas raízes. O 
confronto nao tem razão de ser porque, como 
mais tarde veremos, existem, nos folliculos pilo
sos, glândulas sebaceas que, mesmo no estado nor
mal, segregam gordura que vae lubrificar o pello, 
e como os líquidos não tocam as gorduras, o ca
bello não está nas mesmas condições que as plan-
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tas. Quando isto já se dá no estado normal, no 
estado pathologico com mais razão. 

Nao se pôde dizer que Unna nao fizesse uso 
do microscópio, porque estudou as diversas for
mas de acne debaixo do ponto de vista clinico, 
anatómico e histológico. Considerou todas essas 
formas como tendo por origem invariável o co
médon. Aqui também caiu em erro porque, de
pois de Fuchs, sabemos que o acne é um deri
vado directo da seborrhea verdadeira, do fluxo 
oleoso da,pelle. O erro aqui nao é absoluto por. 
que para haver acne é preciso que anteriormente 
existisse o comédon. O que Unna nao viu é que 
anteriormente ao comédon já existia uma lesão 
seborrheica e que o comédon era uma transfor
mação kistica d'essa lesão; condição sem a qual 
nEo pôde haver acne, porque, emquanto a se
borrhea conservar a sua actividade, nenhuma in
fecção a invade. Para haver acne é condição in
dispensável haver dois phenomenos: transforma
ção kistica do filamento seborrheico em comédon 
e infecção secundaria do comédon. 

Unna quando estudou bacteriologicamente o 
comédon, encontrou-o constantemente formado 
d'um núcleo filamentoso contendo myriades d'um 
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fino bacillo, apresentando sempre a mesma forma, 
bacillo do comédon. É este bacillo que moderna
mente tem sido estudado por Sabouraud, nao 
como bacillo do comédon, mas como micro-bacillo 
da seborrhea, porque é n'ella que elle se encon
tra. Como o comédon é uma transformação kis-
tica da seborrhea, não admira que o micro-bacillo 
também ahi se encontre. 

Antes de apresentar os trabalhos actuaes de 
Sabouraud sobre a seborrhea, será util dizer al
gumas palavras sobre a anatomia do apparelho 
pilo-sebaceo sem fallar em estructura cellular, 
porque alongar-me-hia em demasia, e o espaço 
de que disponho nao m'o permitte. 

É ao conjuncto do folliculo piloso, do pello 
que o habita, do musculo erector e da glândula 
sebacea, que chamamos apparelho pilo-sebaceo. O 
folliculo pilo-sebaceo é constituído por uma inva
ginação em dedo de luva, obliquamente dirigida 
da epiderme para a derme que lhe forma um en-
jolucro fibroso. No terço superior do folliculo ha 
uma abertura que é por onde a glândula sebacea, 
também dirigida obliquamente, lança os seus pro-
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duetos de secreção normal no folliculo. Na base 
do folliculo existe a papilla formadora do pello á 
qual elle adhere e coifa em cupula. Essa papilla 
faz saliência para o interior do folliculo. O pello 
nascido da papilla nâo adhere ao folliculo senão 
na parte correspondente á papilla, havendo entre 
os dois um espaço que no estado normal é vir
tual. Dito isto, e já o sufficiente para a compre-
hensao do que vou dizer relativamente aos traba
lhos de Sabouraud, entro no assumpto. 



CAPITULO III 

Últimos trabalhos de Sabouraud sobre a seborrhea 
qne confirmam pela anatomia pathologica 

e pela bacteriologia a concepção de Fnchs 
sobre a seborrhea 

Sabouraud, estudando a seborrhea de qualquer 
região, encontrou constantemente nos folliculos 
utn micro-bacillo de que todos os caracteres coin
cidiam com os que Unna tinha attribuido ao ba-
cillo do comédon. Para o estudar microscopica
mente tirava o filamento seborrheico e esmagava-o 
entre duas laminas de vidro, nas quaes ficava um 
exsudato adhérente. Este exsudato era tratado 
pelo ether para dissolver a gordura, corado por 
uma côr básica de anilina, tratado em seguida 
pela agua, depois pelo alcool para tirar o excesso 
de corante. Examinado, depois de sêcco, Sabou-
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raud notou que existiam na preparação milhões 
de exemplares d'um fino bacillo que chamou 
micro-bacillo da seborrhea. Notou mais, que esse 
micro-bacillo se apresentava debaixo de duas 
formas. Uma, quasi punctiforme em que o seu 
maior diâmetro tem menos d'uma millesima de 
millimetre, o seu comprimento excede muito 
pouco a largura e as extremidades sao arredon
dadas. Outra, em que o comprimento excede 
bastante a largura, podendo estar separados ou 
em cadeias. Fez em seguida culturas para vêr 
se esse micro-bacillo se reproduzia, e observou 
que ahi mesmo apresentava as duas formas. Co
mo Sabouraud encontrasse constantemente este 
micro-bacillo na seborrhea, considerou-o como ^ 
causa determinante. 

Como explicar a sua pathogenia? 
O bacillo pôde ser transportado d'um indivi

duo seborrheico para um outro que nunca o foi, 
pela utilisaçâo d'esté ultimo, de objectos que es
tiveram sobre regiões seborrheicas. Para melhor 
comprehensÊío vamos-nos referir á seborrhea do 
couro cabelludo. Um individuo utilisou-se d'um 
pente d'um outro individuo cuja seborrhea es
tava no grau máximo de actividade. Esse pente . 
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levou uma quantidade maior ou menor de ba-
cillos que podem encontrar um terreno próprio 
á sua reproducçao. Se encontram, multiplicam-se 
no sebo e suor que mesmo no estado normal ahi 
existem, até attingircm um folliculo, seu logar de 
predilecção. Ahi multiplicam-se exuberantemente 
provocando, quer pela simples acção de presença, 
quer pelas suas toxinas, do lado da epiderme fol
licular, uma forte reacção que se traduz pela pro-
ducção de laminas corneas de exfoliaçEo, forman
do invólucros resistentes com o fim de cercar a 
colónia bacillar. Estão constituidos os invólucros 
do filamento seborrheico que vae occupai- o espa
ço virtual comprehendido entre o pello e o fol
liculo. 

Ao descrever a anatomia do apparelho pilo-
sebaceo não fallei no filamento porque, como é fá
cil prever, nao existe no estado normal. A glândula 
sebacea também reage, produzindo maior quanti
dade de sebo, parece que com o fim de limpar o 
folliculo de todo o seu contheudo microbiano. Po
rém, nada consegue, porque a colónia bacillar es
tá constituída, e o que faz é lançar á superficie 
da pelle milhões de bacillos que vao infectar ou
tros folliculos. A papilla que, no estado normal, 
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faz saliência em fundo de garrafa para o interior 
do' folliculo, perde a sua funcçâo e a saliência que 
fazia, vae-se apagando gradualmente até quasi 
desapparecer. 

O que acontece ao pello? Esse que, como já 
vimos, coifa a papilla e lhe adhere, perde as suas 
ligações principiando pela peripheria até attingir 
o centro. N'estas condições, o cabello pôde sair 
logo do folliculo por um attricto minimo, sendo 
o espaço occupado por cellulas epitheliaes, mas, 
em regra, leva seis semanas. E a papilla nao se 
renova mais? 

Na parte inferior do folliculo antigo vê-se ap-
parecer um gommo epithelial, cuja extremidade 
inferior se différencia e faz saliência para o in
terior do folliculo. E' esta extremidade, depois de 
differenciada, que vae constituir a nova papilla e, 
portanto, o novo cabello. Mas essa renovação nao 
se dá continuamente porque as papillas váo soffren-
do um estado regressivo até que chega um mo
mento em que nao podem formar cabellos adul
tos. Vê se, pelo que fica dito, que todas as par
tes do apparelho pilosebaceo reagem mais ou me
nos e o mesmo acontece ás partes visinhas, por
que as glândulas sudoríparas augmentam de volu-



1)1 

me e em volta do folliculo ha cellulas migrado-
ras e as cellulas do tecido conjunctivo sao tam
bém mais numerosas que no estado normal. 

Depois dos trabalhos de Sabouraud,' não ha 
mais rasão para confundir a seborrhea com ou
tra dermatose, porque elles conduziram a uma 
definição precisa da palavra seborrhea. Estes tra
balhos verificam completamente as ideias, de Fuchs: 
a seborrhea deVe ser definida pelo único sympto-
ma "fluxo de sebo,, e pela presença constante 
d'um micro-organismo que o acompanha invaria
velmente (micro-bacillo da seborrhea). No couro 
cabelludo temos de lhe juntar um outro sympto-
ma de nao menor importância e que ë o que 
mais préoccupa o individuo seborrheico, porque 
esse não passa despercebido como pôde passar o 
do fluxo sebaceo: é a depilação que vae consti
tuir a calvicie definitiva. Depois do que fica dito, 
também nao se deve confundir a seborrhea com 
uma hypeçhidrose, como queria Unna. Todos os 
acnes sao derivados da seborrhea, assim como o 
comédon, que não é mais do que uma transfor
mação kistica do filamento seborrheico. Formado 
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o comodon, é fácil explicar a sua transformação 
em acne. Se é o staphylococus cinzento, dará o 
acne papuloso, pustuloso, suppurado profundo, etc., 
conforme a sua suppuração é superficial ou profun
da. Se é o staphylococus dourado, dará o acne 
furunculoso, keloidianno e necrótico segundo a ex
tensão da pústula. 

Não ha seborrhea secca como não ha eczema 
seborrheico. O que pôde é haver ao lado da se
borrhea, que é caracterisada pelo fluxo de sebo e 
nunca pela escama, a pityriase que é caracteri
sada pela escama. A's vezes as escamas da pity
riase tem a apparencia gordurosa (eczema sebor-
rheico de TJnna), mas essa apparencia ou resulta 
da sobreposição da pityriase á seborrhea ou d'um 
vicio de keratinisaçao, porque, como vimos pre
cedentemente, essas escamas, tratadas pelo pro
cesso da camphora, não dão a reacção da gordu
ra sebacea. 

Taes são as conclusões a que devemos chegar 
depois dos trabalhos de Sabouraud. 



PROPOSIÇÕES 

Anatomia—A symetria do corpo humano relativamente 
ao plano mediano é apparente. 

Physiologia — A secreção do sueco gástrico é um phe-
nomeno reflexo. 

Pathologia geral —A seborrhea é uma doença que só 
apparece depois da puberdade. 

Materia medica—Para a calvície, como tratamento in
terno, opto pelo iodo. 

Anatomia pathologica—As cicatrizes pulmonares são 
quasi sempre indícios da preexistência de tubér
culos. 

Pathologia externa —Não ha symptomas pelos quaes 
se possa distinguir as fracturas intra-capsulares 
das extra-capsulares dt> collo do femur. 

Operações—No tratamento dos aneurismas prefiro o 
processo de Hunter ao de Anel. 

Pathologia interna—O melhor signal para diagnosticar 
a lithiase, é o apparecimento de cálculos nas fezes. 

Partos —A applicação do forceps no estreito superior é 
uma embryotomia disfarçada. 

Hygiene — Nãs penitenciarias o systema cellular com 
trabalho contínuo é o preferível. 

Medicina legal —Deve provocar-se o aborto sempre que 
a vida da mãe corra risco. 

Visto. Pôde imprimir-se. 

O Presidente, O Director, 

A. Brandão. Moraes Caldas. 
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