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Não ha forma nosologica no campo da patho-
logia mental que, no século XIX, mais tenha entre
tido o espirito dos sábios do que a paralysia geral, 
quer sob o ponto de vista medico-legal, quer na in
terpretação da natureza propria da doença. 

Construída por Bayle na sua forma clinica a 
mais commum, em 1822, é, durante 60 annos, o as
sumpto de questões importantes em que figuram 
nomes illustres, taes como Calmeil, Grasset, Baillar-
ger, Luys, Voisin, Dagonet, e outros. 

A complexidade da doença dá a rasão d'esta 
actividade no estudo da paralysia geral, em que 
cada pathologista tem empregado uma grande parte 
dos seus esforços. 

Hoje ainda esta entidade mórbida préoccupa 
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o espirito dos mestres; e, se eu mencionasse os no
mes dos que pretendem ver, atravez do tecido ce
rebral, as lesões características da doença, teria de 
enumerar as primeiras notabilidades medicas da 
nossa época. 

E não me admira a persistência no estudo das 
lesões anatomo-pathologicas; porque só o conhe
cimento perfeito, creio eu, destas lesões, dará a 
explicação de todas as suas modalidades clinicas. 

Este é o grande problema da actualidade no 
campo da pathologia do cérebro; d'elle estão pen
dentes as theorias, unitária e dualista, que se deba
tem, capitaneadas por auetoridades notáveis. 

Nós, longe de nos embrenhar-mos n'esse in
trincado labyrintho, temos em vista simplesmente 
reunir os elementos dispersos, e, á face das indica
ções dos mestres e da observação clinica, fazer ai-
gumas considerações sobre o diagnostico da para-
lysia geral. 

O nosso trabalho não é original como se vê; 
e sob este ponto de vista é pequeno o seu valor; 
mas, attendendo a que a observação nos serviu de 
base para a construcção d'esté pequeno edifício, 
esperamos que os nossos esforços sejam tidos na 
conta de bons desejos ao cumprimento da lei, que 
exige mais esta prova para sanecionar a nossa apti
dão no exercício clinico; não lhe queremos mal 
por isso, pois que nos deu ensejo de observar çu-
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riosidades pathologicas e de as estudar, o que tal
vez não fizéssemos mais tarde. 

# # # 

Dividiremos o nosso trabalho em duas partes: 
na primeira traçamos o quadro symptomatologico da 
doença na sua forma clássica; na segunda aprecia
mos o valor semeiotico das manifestações princi-
paes, quer isoladas, quer em globo, bem como o 
de outros elementos que concorrem para estabele
cer o diagnostico. 

# 



PRIMEIRA PARTE 

SYMPTOMATOLOGY 

A paralysia geral é uma doença caracterisada 
anatomicamente por uma peri-encephalite diffusa. 

As suas manifestações symptomaticas são de 
duas ordens: somáticas e psychicas. 

As primeiras consistem principalmente em tre
mulo dos membros e d'alguns músculos da face, 
embaraço da palavra, desigualdade pupillar, enfra
quecimento muscular e perturbações diversas da 
sensibilidade; consistem as segundas em um estado 
demencial que se accentua com os progressos da 
doença, não excluindo as mais variadas formas de
lirantes. 

A evolução da paralysia geral pode dividir-se 
em três períodos : inicial, de estado e de declinação. 
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Esta divisão é sem duvida artificial e não re
pousa em base alguma scientifica. Tem, comtudo 
uma dupla vantagem: i.a facilita o estudo; 2.a na 
exposição dos symptomas nós vamos surprehender 
alguns que são mais ou menos próprios d'esté ou 
d'aquelle periodo e com uma feição mais ou menos 
especial 

# 
# # 

Periodo inicial — O principio da doença an-
nuncia-se por modos muito variados e tanto que 
n'estas condições é extremamente difficil estabelecer 
o diagnostico. 

As modificações no ser moral e intellectual 
são as primeiras que se denunciam. 

O caracter perverte se, e como consequência 
os hábitos do doente modificam-se : o individuo 
deixa de respeitar as conveniências sociaes, empre
gando, por exemplo, termos obscenos diante de 
pessoas que habitualmente respeitava; sendo na
turalmente bondoso e condescendente irrita-se á 
menor causa; o amor da família transforma-se por 
vezes em ódio. 

Da reserva mais concentrada passa a uma 
exagerada expansão e vice-versa; quando alegre e 
jovial recolhe-se em funda tristeza; de modesto 
torna-se orgulhoso; de communicativo e sociável 
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foge para os logares solitários, meditando absur
dos, especulações assombrosas, etc. 

E a intelligencia não intervém a corrigir estes 
desatinos porque está affectada também: com ef-
feito existe já uma certa debilidade intellectual que 
mais tarde se constitue em demência progressiva; 
a conversação e a escripta indicam diminuição de 
memoria. 

De tudo isto resulta que os hábitos do paraly-
tico contrastam singularmente com os da vida an
terior ao começo da doença. 

Do lado physico observam-se phenomenos va
riadíssimos quer na sede quer na intensidade. 

Concebe-se sem esforço que, achando-se o sys-
tema nervoso central alterado nos seus elementos 
por um processo mórbido diffuso no seu começo, 
pouco accentuado, mal definido, o funccionalismo 
dos diversos apparelhos responda a este estado por 
modificações com o mesmo caracter de diffusibili-
dade. 

O principio das localisaçoes cerebraes explica, 
certamente o predomínio dos symptomas d'um ap-
parelho sobre os de outro. 

Assim é que a paralysia geral manda, por ve
zes, como sentinellas avançadas, perturbações di
gestivas variadíssimas tanto quanto o podem ser, 
trazendo ao espirito do observador a ideia d'uma 
lesão orgânica do apparelho respectivo, e que o me-
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dico em vão tenta combater por todos os meios que 
a sciencia lhe offerece. 

Outras vezes a scena passa-se no apparelho 
circulatório, e n'este caso observam-se palpitações, 
congestões, etc.. 

Illusões e allucinações dos sentidos especiaes; 
cephalalgia, vertigens, nevralgias, dores articulares 
simulando rheumatismo; perturbações trophicas va
riadas; augmento ou diminuição da actividade mus
cular:-— tudo isto se impõe ao observador como 
phenomenos mais ou menos persistentes e com um 
certo caracter de mobilidade. 

Não é raro observar-se já uma certa dificulda
de na articulação das palavras e até a impossibili
dade de pronunciar algumas. 

Os movimentos delicados, taes como os da gra
vura, desenho, pintura e escripta não se executam 
com a nitidez exigida. A pouca precisão no traçado 
das letras é o que temos sempre observado quando 
n'estas condições exploramos o estado d'estes mo
vimentos. 

D'esta phase, em que os symptomas são vagos 
e mal definidos, a doença passa a uma outra mais 
nitida nas suas manifestações. 

A transição pôde effectuar-se de dois modos: 
ou lentamente pela accentuação gradual das pertur
bações motrizes e intellectuaes; ou pelo appareci-
mento de phenomenos críticos diversos. 
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No primeiro caso a demência accentua-se bem 
como o embaraço da palavra e o enfraquecimento 
da motilidade. 

Os phenomenos críticos podem reduzir-se a três 
grupos: 

No primeiro estão comprehendidos todos os 
casos em que o paralytico se torna bruscamente 
expansivo, desde a supra-excitação intellectual até 
á agitação maníaca intensa. 

No segundo todos os de phenomenos congesti
vos cerebraes determinando, ora vertigens passagei
ras, ora a perda de conhecimento até ao estado co
matoso mais completo, observando-se muitas vezes 
ataques epileptiformes. 

No terceiro estão comprehendidos os que se 
tornam melancólicos e aprehensivos. Note-se, po
rém, que esta phase depressiva precede na maioria 
dos casos a phase expansiva que consignamos no 
primeiro grupo. Após este incidente a doença en
tra no segundo periodo de que nos vamos oceupar. 

Período de estado — A. (SYMPTOMAS PHYSICOS—d) 
motilidade — Os symptomas principaes e mais ca
racterísticos d'esté grupo são os resultantes das per
turbações motrizes. 

Tem-se discutido por muito tempo a natureza 
d'estas perturbações, sustentando uns que são de 
ordem paralytica, outros de ordem ataxica. 
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O exame d'estas opiniões encontradas firmou-
nos a convicção de que todos os auctores se appro-
ximavam da verdade, mas que pcccavam por exclu
sivos. 

Trabalhos recentes l teem demonstrado, com 
effeito, que, no principio da doença, as perturbações 
motrizes são de natureza ataxica, correspondendo 
estes phenomenos á excitação determinada pelo pro
cesso mórbido em começo. 

Com os progressos da doença o elemento ner
voso, a principio excitado, torna.se inapto para a 
funcção que desempenhava e como consequência 
sobrevem os phenomenos paralyticus. 

O apparecimento de paralysias ephemeras no 
decurso da doença explica se pelos accessos conges
tivos tão frequentes na periencephalite. 

Todas as perturbações motrizes n'este periodo 
resumem-se em dois factos que sempre temos obser
vado: incoordenação dos movimentos voluntários, e 
tremido jibillar dos musculos. 

Denunciam-se estes factos por phenomenos di
versos relacionados com a sede. 

Desenvolvidos nos musculos destinados á emis
são da palavra, dão logar á hesitação a principio, 
depois dificuldade na articulação dos sons, mormente 

1 Christian—De la nature des troubles musculaires dans 
la paralysie general, in An. mcd. psych. 1879, t. Io, p. 32. 

http://torna.se
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na pronuncia de palavras ricas em consoantes ; esta 
dificuldade accentua-se com os progressos da doen
ça, e por vezes apparece o mutismo completo. 

Os músculos que convergem para o orbicular 
dos lábios convulsionam-se ao menor esforço; a lin
gua não obedece precisamente á vontade, e quando 
projectada fora da cavidade boccal entra e sae por 
movimentos convulsivos sem poder fixar-se na po
sição desejada. Os bordos e a ponta do órgão são 
a sede de movimentos vermiculares. 

Nos membros superiores a ataxia e o tremulo 
perturbam os movimentos voluntários, e dão em re
sultado a pouca precisão no traçado das letras e em 
todos os actos que exigem movimentos manuaes 
delicados, e que se executam por vezes com extre
ma dificuldade. 

A escripta do paralytico n'este período é cara
cterística: não ha curvas na forma das letras, que 
são constituídas por linhas tremidas, reunindo-se em 
angulo agudo. 

E' notável a dificuldade com que luctam: lan
çam a penna com rapidez, e por fim saem arabes
cos que algumas vezes dificilmente se assemelham 
a caracteres alphabeticos. 

O tremulo desperta-se com facilidade, quando 
o doente estende o braço e aflasta os dedos. 

Nos membros inferiores estes phenomenos são 
tardios, predominando em geral a ataxia e a pare-
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sia, que principia a manifestar-se n'este periodo ; o 
paralytico tropeça ao menor obstáculo, e dá quedas 
frequentes. 

Convém ainda citar como symptoma de grande 
importância entre as perturbações motrizes, as al
terações da abertura pupillar. 

A desigual dilatação é o que mais frequente
mente se observa, mas apparece algumas vezes a 
mydriase e myosis. Em todas as nossas observa
ções encontramos a myosis n'um só caso em que 
as pupillas eram punctiformes; em todos os outros 
desigual dilatação. 

Nos músculos da vida orgânica apparece por 
vezes o relaxamento dos esphincters, anal e vesical, 
dando em resultado a incontinência; por este facto 
o paralytico geral adquire hábitos immundos com 
que parece não se encommodar. 

A força muscular, avaliada pelo dynamometro, 
deu, em todas as nossas observações, a cifra ma
xima de 25 kilogrammas. Estes resultados differem 
dos obtidos por muitos auctores que teem encon
trado de 3o a 5o kilogrammas. 

b) — Sensibilidade — No decurso da doença 
apparecem modificações da sensibilidade geral; es
tas são extremamente variadas, sem nunca affecta-
rem um typo constante. Mostram-se por vezes a 
anesthesia geral ou parcial, thermestesia, analgesia 
e até hypersthesia. A sciencia regista alguns factos 
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curiosos a este propósito mas que se devem tomar 
á conta de complicações e não como symptomas 
constantes da periencephalite. 

No domínio das sensibilidades especiaes mos-
tram-se também phenomenos que teem o mesmo 
valor semeiotico. A diminuição ou perda do gosto 
e olfato tão apregoado por Voisin ; a anesthesia do 
sentido muscular ; a maior ou menor perfeição do 
sentido auditivo, e a amaurose : — não nos foi dado 
ainda encontrar com o valor e importância que lhes 
ligam alguns auctores. 

c) — Funcções da vida orgânica — As fun-
cções d'esté grupo offerecem algumas vezes desor
dens notáveis, sem comtudo serem de molde a po-
der-se estabelecer uma regra geral. 

Assim pelo que respeita á digestão encontra-se 
bulimia, masticação imperfeita e deglutição difficil 
de que resulta frequentemente a asphyxia por en-
gasgamento, a incontinência e por vezes a accumu-
lação extraordinária de fezes ; mas a despeito de 
tudo isto a digestão parece normal e o appetite ra
ras vezes é diminuído. 

E' frequente manifestarem-se congestões vice-
raes e da face, mormente no cérebro e pulmões, 
sem prenderem com lesões orgânicas do órgão cen
tral da circulação. O pulso é frequente nos casos 
de delirio intenso' e complicações. 

Temperatura — As variações thermicas nos 
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paralyticos não constituem um typo regular, posto 
que sejam muito frequentes, e em relação especial
mente com phenomenos accidentaes no decurso da 
doença. 

Durante as nossas observações nunca explora
mos o estado da temperatura pelo facto de vermos 
a pouca importância que lhe ligavam os auctores 
francezes. 

Ultimamente consultando a litteratura medica 
ingleza encontramos estudos muito especiaes n'este 
sentido. 

W. Julins Mickle (i) depois de um estudo 
muito attento e minucioso da temperatura nos pa
ralyticos chega ás seguintes conclusões : 

i. Uma elevação de temperatura acompanha 
muitas vezes um paroxismo maníaco. 

2. A elevação da temperatura precede e an-
nuncía frequentemente a approximação de accessos 
congestivos ou convulsivos, e acompanha-os sempre 
de perto. 

3. Quando estes estados (congestivo e manía
co) se prolongam, de ordinário a elevação thermica 
prolonga-se também. 

4. Após esta elevação com a excitação e com 
ataques epileptiformes, uma defervescencia da tem-

(1) The Temperature in General Paralysis of the Insa
ne. —-Journ, Ment. Soie». Abril 1872 pag. 45. 
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peratura precede muitas vezes a declinação dos ou
tros symptomas para o estado usual. 

5. Os ataques apopleptiformes moderados ou 
as exacerbações maniacas moderadas, não são, com 
tudo, invariavelmente associados á elevação ther-
mica do corpo. 

6. Pôde encontrar-se uma elevação transitória 
de temperatura sem mudança qualquer apparente 
no estado physico ou mental que lhe corresponda. 

7. A temperatura de tarde é ordinariamente 
mais elevada que a de manhã na paralysia geral, e, 
em casos rapidamente progressivos, encontra-se 
perto da morte uma temperatura accentuadamente 
elevada de tarde. 

8. A temperatura, relativamente elevada, da 
tarde, parece ser de mau presagio, ainda que pou
co accentuada. 

9. Casos rapidamente progressivos podem in
dicar elevação thermica acima da media tanto de 
manhã como de tarde, durante longo tempo, sem 
a existência de complicações. 

10. Decadência gradual pode'conduzir á mor
te, na paralysia geral, com temperatura normal de 
manhã ou durante todo o dia, excepto quando tem
porariamente se eleva por effeito dos ataques espe-
ciaes a que os paralyticus estão sujeitos. 

11. O apparecimento, especialmente de com
plicações pulmonares ou de escaras, é indicado por 
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elevação thermica, e quando a morte é apressada 
pelas primeiras, a temperatura e o pulso elevam-se; 
comtudo, muitas vezes, desce um pouco antes da 
morte e a respiração torna-se muito rápida. 

Desde estes trabalhos outros estudos se teem 
feito e com grande proveito. 

Chega-se a prever o apparecimento de qual
quer ataque pelas oscillações de temperatura que 
diariamente se registam em tabeliãs apropriadas ; e 
pela medicação ischemiante do cérebro, consegue-
se no geral dos casos abortar o accesso. 

O auctor das conclusões supra, reconhece 
mesmo pela marcha da temperatura os doentes me
dicados e não medicados. 

Ha até um facto muito recente que evidenceia 
até que ponto chega a sua perícia. Visitava um 
hospital de alienados em Londres, e, ao aproximar-
se da secção dos paralyticos, o medico assistente 
convidou-o a procurar d'entre elles os que estavam 
sob a influencia da medicação eschemiante do cé
rebro. 

Mickle examina com attenção as tabeliãs e re-
conheceu-os immediatamente ; só um, que princi
piara no dia anterior a receber a medicação, lhe 
escapou. 
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B)— Symptomas psychieos—Dissemos que 
no período inicial as faculdades principiavam a en
fraquecer, apreciando se esta decadência intellectual 
pela diminuição da memoria. 

No periodo de estado as perturbações do es
pirito tornam se mais manifestas e o que a princi
pio se traduzia por leve debilidade intellectual aqui 
adquire as proporções de demência confirmada. 

Este symptoma é constante. 
A alteração da memoria revela-se por amene-

sia relativa principalmente a factos recentes. A fa
culdade de associar as ideias extingue se lentamente 
e a attenção é volúvel. Fallando, o paralytico tran
sita de um para outro assumpto que em nada se 
relaciona com o primeiro ; é moroso e distrahido 
na conversação. 

A escripta denuncia estas perturbações d'um 
modo notável: o esquecimento de palavras, sylla-
bas e letras, phrases destacadas do pensamento ge
ral, a dissociação das ideias, revelam a demência 
que se accentua e progride. 

Sobre este fundo demencial assentam as mais 
variadas formas delirantes de que vamos traçar um 
rápido esboço. 

Estas formas delirantes podem reduzir-se a 
quatro grupos : expansiva, depressiva, mixta e al
terna. 

Delírio expansivo — Esta forma consiste em 
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delirio megalomaniaco com caracteres especiaes : 
ideias de grandeza, contradictorias, incohérentes, 
múltiplas e moveis. 

Estes caracteres relacionam-se naturalmente 
com o estado demencial do paralytico. Ao exagero 
da personalidade e ideias de grandeza juntam-se 
ideias de riqueza, o que lhe grangeou a expressão 
de delirio dos milhões. 

Nós tivemos occasião de observar um paraly
tico que apresentava esta forma delirante muito 
completa. Dizia-se possuidor d'uma fortuna collos-
sal, ignorando a sua proveniência e a quanto mon
tava. Perguntava todos os dias se já tinham che
gado certos documentos com que havia de receber 
no Brazilian bank a quantia de seis mil milhões de 
contos, que eram simplesmente uma pequena parte 
da sua fortuna. 

Dizia ter um sobrinho em Lisboa, amaYiuense 
de uma secretaria, que vencia diariamente dois con
tos de reis. 

Inclinado a grandes emprezas, tencionava cons
truir uma rede de caminhos de ferro que ligassem 
as principaes cidades commerciaes da America com 
os paizes centraes da Europa e de que havia de 
auferir subidos lucros. N'esta rede comprehendia 
uma linha férrea muito importante entre Guima-
rães e Braga. Havia egualmente de montar uma 
fabrica de destillaçcão que produzisse 200 pipas de 
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aguardente por minuto o que, dizia, dava uma som
ma de 600 pipas por dia. 

Não discutia os meios porque havia dé reali-
sar taes projectos, postoque interpellado n'este sen
tido. 

Distrae se com facilidade na conversação e 
cahe em contradições pueris a cada momento. 

Accusa o snr. director de não tratar dos seus 
negócios d'onde resultará arruinar-se em pouco 
tempo. 

Delírio depressivo — As formas de delírio de
pressivo são muito variadas. Apparece, ora simples, 
ora acompanhado de allucinaçoes dos sentidos e 
especialmente do ouvido. 

A aprehensão do seu estado, a tristeza cons
tante, ideias de terror e hypocondriacas, bem como 
de suicidio e perseguições associam se de différen
tes modos, dando physionomias variadas ao delido 
que é sempre incohérente, absurdo e não systema-
tico. 

Forma mixta—Esta forma é relativamente 
frequente e consiste na coexistência de ideias ex
pansivas e depressivas sem transição sensivel d'u-
mas para outras. 

Nos últimos tempos o paralytico de que aci
ma falíamos apresenta ideias de perseguição reuni
das ás ideias de riqueza. «Diz que o facultativo as
sistente o pretende assassinar para se apoderar da 
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sua enorme fortuna; e procura, n'esta conjunctura, 
fazer acquisição de milhares de punhaes envenena
dos, que devem ter chegado ao Palácio de Crystal, 
para se deffender». 

Delírio circular — As formas, expansiva e de
pressiva, podem encontrar-se no mesmo individuo, 
constituindo a paralysia geral de dupla forma. 

N'este caso os accessos de delírio expansivo 
são separados por intervallos em que predominam 
ideias melancólicas e hypocondriacas. 

Taes são as principaes formas delirantes que 
podem apparecer no decurso da paralysia geral; 
teem por caracter a incoherencia das ideias, o que 
constitue um elemento de diagnose importante para 
as distinguir dos delios vesanicos. 

Terceiro período — A abertura d'esté período, 
algumas vezes lenta e insensível, revela se na maio
ria dos casos pela aggravação de todos os sympto-
mas precedentemente indicados. 

Os phenomenos ataxicos accentuam se e com 
elles uma paresia geral invade todos os músculos da 
vida de relação, de sorte que a marcha é incerta e 
algumas vezes impossivel. 

A dificuldade em escrever é pronunciadissima, 
accentuando-se até á impossibilidade completa. 

A palavra nasalada, psalmodiante e lenta, é ca
racterística, e faz lembrar por vezes os sons pro-
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longados de alguns surdos-mudos quando querem 
chamar a attenção de alguém. 

Apparecem alguns casos de mutismo absoluto. 
O relaxamento dos esphincteres arrasta com-

sigo hábitos immundos. 
É n'este período que a paralysia dos intestinos 

dá logar á accumulaçao de fezes que chegam a for
mar, como temos visto, um tumor muito apreciável. 

Não é raro encontrar-se a paralysia da bexiga, 
e um facto d'esta ordem foi observado por nós: 

Um paralytico não urinava ; algaliou-se mas não 
se encontrou, quer no trajecto da uretra, quer no 
collo da bexiga, aperto algum. Pensou-se na para. 
lysia da bexiga e, quando este reservatório estava 
repleto, comprimiu-se simplesmente com a mão; a 
urina sahiu com facilidade até se esvasiar completa
mente a bexiga. 

A paralysia do esophago é por vezes também 
muito notável. O bolo alimentar aloja-se no isthmo 
da garganta, sem passar para o estômago, a des
peito mesmo dos esforços do doente e sem que haja 
aperto do esophago. A asphixia por engasgamento 
n'estas condições é frequente, e quando se prevê 
tal desarranjo, recorre-se á alimentação forçada. 

A demência é dia a dia mais completa, tradu
zindo um silencio das faculdades, que, na sua deca
dência progressiva, recordam o desapparecimento da 
luz na transição para as trevas. 
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E n'esta mudez intellectual despontam ainda, 
como relâmpagos fugitivos, algumas ideias deliran
tes, de satisfação e de riqueza, denunciadas, por 
vezes, pela palavra — milhões — : são as ruinas de
lirantes do período de estado. 

Os ataques congestivos põem frequentemente 
um termo a este estado; mas, quando isto se não 
dá, vê-se, a despeito do bom appettite e digestão, o 
emmagrescimento continuo conduzir a uma cachexia 
profunda, coexistindo com o apparecimento de es
caras no sacro e em outros pontos do organismo, 
mais sujeitos á pressão pela persistência no leito. 

# 
* # 

Tal é o conjuncto das manifestações symptp-
maticas e da marcha evolutiva da forma nosologica 
chamada — paralysia geral dos alienados — como 
hoje é considerada classicamente. 

Esta doença pôde offerecer tempos de suspen
são, em que desapparece uma parte ou a quasi to
talidade dos seus symptomas, o que constitue as 
remissões, e que é mister apreciar convenientemente 
para não tomar á conta de paralysia geral o que 
constitue perturbações d'outra natureza. 

Como adiante se verá, o diagnostico d'esta en
tidade mórbida é por vezes extremamente delicado; 
e se toco, mesmo ao de leve, na questão das re-
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missões, é para mostrar a duvida que me ficou da 
leitura de observações recolhidas por alguns alie
nistas para demonstrar a existência de remissões de 
certa duração. 

Refiro-me aos casos em que o doente succum-
biu a uma doença incercorrente na phase de remis
são e a que se não fez autopsia. 

No decurso d'esté trabalho mencionaremos ain
da outras particularidades da marcha e symptomas, 
relacionando-se mais intimamente com certas ques
tões do diagnostico. 

Fica (se é que me posso exprimir assim), esta
belecido o diagnostico directo da doença pela ana
lyse do seu quadro symptomatico. 



. 

SEGUNDA PARTE 

APRECIAÇÃO DOS SYMPTOMAS PRINCIPAES 

SEU VALOR NA DIAGNOSE 

Em toda a pathologia não convém de forma 
alguma exagerar o valor de qualquer symptoma ou 
d'um elemento que se invoque para estabelecer o 
diagnostico. 

Esta observação tem uma importância capital 
sobre tudo no domínio das doenças mentaes em 
que é de absoluta necessidade fazer uma explora
ção muito minuciosa e interpretar todas as particu
laridades com a maxima precisão. 

A sciencia regista numerosos casos de erros 
commettidos no diagnostico, e até por alienistas 
distinctos, que, ou não interpretaram devidamente 
as manifestações da doença, ou despresaram ele
mentos de valor, ou ligaram importância demasiada 
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a symptom as que por via de regra costumam ap-
parecer em tal ou tal doença. 

Precisemos um pouco o valor dos symptomas 
principaes da paralysia geral, pondo em relevo as 
suas qualidades especiaes, e vejamos em seguida 
até que ponto elles nos poderão servir de base pa
ra o diagnostico. 

Principiemos pelas perturbações da palavra. 

* * * 

Referindo-se a este symptoma diz Christian 
(Ann. med. psy. 1884 pag. 22): «Tout aliéné qui 
s'exprime avec difficulté devient suspecte de para
lysie general. Cepandant l'embarras de la parole 
peut tenir aux causes les plus variées ; et, faute de 
se livrer á une analyse minutieuse du phénomène, 
on risque d'en méconnaître absolute ment la nature, 
partant celle de la maladie elle même». 

O mesmo alienista cita em seguida alguns ca
sos muito interessantes em que se tinha diagnosti
cado paralysia geral o que era na sua essência um 
delírio alcoólico, mas em que se desconheceu a 
razão das perturbações da palavra. 

Um tinha sido sempre gago e, sob a influen
cia da intoxicação alcoólica, este defeito na falia 
accentuava-se de modo a simular as perturbações 
da palavra na paralysia geral. 
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Um outro não tinha dentes o que originava 
modificações que todos conhecem no modo de fal-
lar, acrescendo ainda a influencia do alcool. 

Fora d'estes casos nós podemos ainda suppôr 
outros em que antecedentes desconhecidos ao me
dico podem facilmente induzir em erro. 

Assim um individuo que nunca pôde articular 
o— r—convenientemente, sob a influencia de uma 
excitação cerebral, pôde fazer crer na existência de 
perturbações da palavra symptomaticas quando o 
phenomeno lhe é habitual. 

Uma paralysia dos músculos destinados á emis
são da palavra pôde dar o mesmo resultado sem 
comtudo haver peri-encephalite diffusa. 

Resalta de tudo isto que a analyse minuciosa 
do estado local e dos antecedentes é d'uma impor
tância capital. 

# 

Passando da causa á physionomia propria do 
phenomeno nós vamos ainda encontrar particulari
dades que merecem uma apreciação rigorosa. 

Magnan, em uma discussão levantada, a pro
pósito d'um caso de syphilis cerebral, na Sociedade 
Medico-psycologica, e que simulava a paralysia ge
ral, querendo precisar a feição propria das pertur
bações da palavra n'esta doença, exprime-se d'esté 
modo: «L'hésitation du paralytique general est ca-
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ractéristique, et ppur ma part, lorsque je tiens á 
bien faire pénétrer cette notion dans l'esprit des 
élèves, j'ai l'habitude de placer á coté l'un de l'au
tre cinq ou six paralytiques atteints par la maladie 
à des degrés progressivement plus intenses. Le pri-
mière tout à fait au début avec ses accrocs qui 
commencent à paraître, un deuxième avec l'hésita
tion intermittente, un troisième avec de l'hésitation 
continue, puis un paralytique offrant des coupures 
dans son langage, scandant les mots, puis enfin un 
paralytique psalmodiant. Eh bienl tous ce troubles 
de la motilité ont un air de famille et, quand on a 
ainsi suivi cette sorte de gamme, l'oreille perçoit 
des caractères communs entre l'hésitation légère du 
debut et la parole scandée et psalmodiant de la fin... 
Mais si, á côté des paralytique, nous plaçons des 
déments seniles, des individus atteins de ramollis-
siments ou d'hemorrhagie cérébral, des sujets avec 
des tumeurs, les troubles de la parole sont tout au
tres, et c'est là que nous retrouvons la lenteur et 
l'empâtement. 

Nós, por observação propria, nunca podemos 
verificar esta differença, assignalada por Magnan, 
entre lesões circumscriptas ou mesmo extensas e a 
paralysia geral, no que toca á hesitação da palavra; 
mas temos a satisfação de haver encontrado um 

.bom numero de paralyticus que, pelas phases di
versas de evolução em que se achava a doença, po-
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diam formar uma escala tão completa como a que 
apresentava Magnan a seus discípulos. 

A paralysia geral é sem duvida a forma noso-
logica mais bem representada no Hospital d'aliena-
dos do Conde de Ferreira e n'estas condições offe-
receu-se-nos occasião de verificar todas as difteren-
ças porque passa a hesitação, desde o momento em 
que ella é quasi insensível até á palavra psalmo
diante do ultimo período, correspondendo exacta
mente á descripção de Magnan. 

# # # 

O que fica dito para as alterações da palavra 
pode dizer-se igualmente no que respeita ao au
gmenta ou diminuição do diâmetro pupillar. 

Muitas lesões do apparelho visual podem acom-
panhar-se d'esté symptoma. Assim a paralysia do 
nervo occulo-motor commum, uma excitação do 
grande sympatico, todas as affecções cerebraes que 
diminuem a sensibilidade da retina, a amaurose, o 
glaucoma, etc. arrastam comsigo a dilatação pupi
lar. 

Eu conheço uma creança de 11 annos que tem 
a pupilla esquerda muito dilatada emquanto que a. 
direita conserva as dimensões normaes, e esta dila
tação é congenita. 

Nada mais natural do que a coexistência de 
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qualquer (Testes factos com perturbações psychr-
cas e acudir ao espirito a ideia de uma peri-ence-
phalite. Eu conheço um maniaco, em tratamento 
no Hospital do Conde de Ferreira, em que se dá a 
desigual dilatação das pupillas em favor da esquer
da e que nada mais tem de paralytico geral. 

# 

Acontece também com frequência que um in
dividuo affectado' d'um delírio megalomaniaco ou 
mesmo d'outro qualquer, nos momentos de excita
ção apresenta um spasmo emotivo dos músculos da 
face que facilmente se impõe pelo tremulo fibrillar 
dos paralyticus. E tanto mais este facto nos faz 
lembrar a paralysia geral quanto é certo que por 
vezes a escripta revela a existência do tremulo nos 
membros, devido sem duvida á animação emotiva. 

E já que fallei em escripta citarei um caso de 
delírio de perseguições com ideias ambiciosas que, 
pelos symptomas comcumitantes, fez suppôr a exis
tência de paralysia geral. 

Tractava-se d'um official que, ferido no campo 
da batalha, suffreu a amputação do braço direito : 
habituou se a escrever com a mão esquerda mas as 
letras eram mal formadas. Passado tempo foi acom-
mettido de delirio de perseguições com ideias de 
grandeza. 
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Quando fallava desenvolvia-se tremulo dos mús
culos da face e dos membros, tremulo essencial
mente emotivo ; isto junto á irregularidade das le
tras, por não ter a mão esquerda educada conve
nientemente, fez suppôr uma parahysia geral. 

No delírio circular é também muito frequente 
o engano; com effeito, no começo da phase expan
siva o doente excita-se com extrema facilidade e o 
tremulo emotivo desperta-se na face e nos mem
bros, dificultando algumas vezes a palavra. 

Deduz-se das considerações precedentes a ne
cessidade d'um estudo minucioso de cada sympto-
ma em especial para não cair em interpretações fal
sas e, consequentemente, em erros grosseiros de 
diagnostico. 

* * * 

Mas a analyse minuciosa muitas vezes não 
basta. 

Ha casos em que todos os symptomas bem 
apreciados se mostram com a physionomia propria 
do quadro symptomatico da paralysia geral clássica 
sem, todavia, terem a sua origem n'uma peri-ence-
phalite diffusa. 

Mabille (i) cita um caso de pachymeningite em 
que todos os symptomas eram de tal modo seme-

(1) Mabille - Ann. med. psy. 1884, t. 12.» p. 51. 



48 

lhantes aos da paralysia geral que o convenceram 
de que tinha um caso typo de peri-encephalite. Só 
a autopsia lhe mostrou o erro de diagnostico. 

Não transcrevo a observação na integra para 
não alongar demasiado este trabalho. 

D . . . entra no asylo de Lafond a 26 de no
vembro de 1881 com os certificados seguintes: 

«Démence paralytique avec actes inconscients». 
8 de setembro de 1881 — Assignado—Dr. Le-

grand du Saulle, 

«Est atteinte de démence paralytique avec ex
citation maniaque, délire de grandeurs ; est prin
cesse, possède milliard; embarras de parole». 

25 de novembro de 1881—Assignado—De 
Lamaestre. 

A observação da entrada no asylo menciona: 
« . . . l'embarras de la démarche qui est incertaine 
et comme tramblante, le tremblement de la langue, 
la difficulté de l'élocution, un affaiblissement nota
ble des forces musculaire. Il y a aussi de la len
teur de la conception, de l'incohérence du langage 
et délire ambicieux, se traduisant par des idées de 
fortune incommensurable... La mémoire, surtout 
celle des faits récents, est á peu prés aboli. Les pu
pilles sont inégalement dilatées, la droit était plus 
dilatée que la ganche». 
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Certificado de 24 horas. 
«Est atteinte de la paralysie général á la der

nière période avec embarras de la parole et de la 
marche et conceptions ambicieux. Se dit princesse 
du Grand-Duché, riche à milliards». 

Assignado—Doutor Mabille. 
Mais adiante este alienista nas notas á obser

vação diz : « Cette affection se manifestait par des 
idées de grandeurs, de richesses, de satisfaction, 
par troubles somatiques accentués. Puis vint la 
phase de dépression avec alternance d'idées mélan
coliques et d'idées de grandeur, l'affaiblissement 
progressif et enfin la mort. 

Par ma part, j'étais tellement convaincu de 
l'existence d'une paralysie général, qu'ayant, la vi
site d'un confrère, j'étais heureux de lui montrer 
un cerveau type de meningo-encephalite». 

« . . . L'autopsie a révélé l'existence d'une pa-
chymeningite sans aucune des lesions ordinaires de 
la paralysie general». 

N'este caso podêr-se ia dizer que os sympto-
mas não foram bem apreciados de modo a induzir 
em erro ? 

Não me parece: i.° porque os alienistas que, 
durante a evolução da doença, formularam o dia
gnostico são d'uma competência incontestável na 
especialidade; 2.0 porque muitos outros factos de 
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pachymeningite teem sido publicados e em que du
rante a vida se diagnosticou sempre paralysia ge
ral. O próprio Baillarger cita alguns. 

Christian (i) apresenta exemplos variados de 
dementes, maníacos chronicos e de delirio de per
seguições que durante certo tempo foram conside
rados como paralyticos geraes. 

Este alienista parte do principio, na considera
ção d'estes factos, de que a paralysia geral é fatal
mente incurável. Com eífeito é bem explicito quan
do diz : «Nous le répétons : la paralysie général vé
ritable est une affection incurable, dant la terminai
son unique est la mort» (2). 

Considera igualmente as remissões como du
rando apenas alguns mezes; e d'aqui conclue que 
nas suas observações não se tratava nem de cura, 
nem de remissão, mas sim d'uma demência, mania 
chronica, ou delirio de perseguições que no princi
pio se confundiram com paralysia geral, attenta a 
semelhança dos symptomas n'uma dada phase da 
doença. 

Longe de mim está a ideia de contradizer a 
opinião do sábio alienista; mas parece-me que não 
está cabalmente demonstrado : 

1 Ann. mod. psy. 1884, t. 11.e p. 189. 
2 Christian — Dice. ency. des scie. med. 1884 art. para

lysie p. 762, 
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i.° que a paralysia geral no seu começo não 
seja curavel ; 

2.° que as remissões não possam ter uma du
ração de alguns annos; 

3.° que não se fazendo autopsia aos doentes 
que fazem o objecto das suas observações, se sup-
pozesse que elles não tinham sido afíectados de pa
ralysia geral. 

A estas reflexões acerescento ainda a contra-
dicção em que cae o mesmo auctor, em duas pas
sagens do citado artigo. 

Diz o distincto alienista: «La démence du pa
ralytique a des caractères propres, qu'on ne retrou
ve pas chez mes déments. Quand, en effet, chez un 
paralytique, le delire a disparu et qu'il ne reste que 
la démence, celle-ci s'accompagne de troubles mus
culaires (embarras de la perole, ataxic des mouve
ments) qu'on ne retrouve à aucun degré dans mes 
observations '». 

E a paginas 3yi do 12.0 volume no mesmo ar
tigo diz: «On est généralement d'accord sur la si
gnification de ces remissions, et l'on admet qu'elles 
sont caractérisées surtout par la disparition du dé
lire. Ce qui persist, ce'est l'affaiblissement intelle
ctuel, la démence, seul ou avec quelques troubles de 
la motilité. 

1 Ann. med. psy. 1884, t. 11.», p. 193. 
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De modo que, para affastar a ideia de remis
são, no primeiro caso, suppõe sempre que esta se 
acompanha ainda de perturbações da motilidade; 
no segundo admitte remissão em que ficou simples
mente a demência! 

Mas, se é certo que as observações de Chris
tian deixam alguma duvida no nosso espirito, não é 
menos certo que lesões variadas da viscera cranea-
na podem traduzir se muitas vezes por manifesta
ções, que simulam .perfeitamente a paralysia geral, 
sem que haja peri-encephalite diffusa. 

Magnan2, referindo-se a estes casos, diz: «II 
ne faut pas perdre de vue que les lesions perma
nents ou d'une certaine durée, des lesions fixes en 
un mot, qu'elles soient limitées, circonscrites ou dif
fuses, donnent lieu souvent à des phénomènes inter
mittents, s'exaspèrant par intervalles. Pourquoi? 
C'est qu'avec la lesion fixe, immobile ou lentement 
croissant, se montrent dès phénomènes accessoires 
surajoutés : congestions, œdème, troubles vasculai-
res de tout ordre, dont le dévelopement est sou
vent très acetif, provoquent des accidents qui vien
nent troubles la marche de la maladie principale». 

D'esté modo é facil de vêr que qualquer doen
ça do encephalo pôde determinar, em uma phase 

2 Ann. med. psy. 1884, t. 11.» p. 111. 
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mais ou menos duradoura da sua evolução, os sym
ptom as próprios á periencephalite diffusa. 

D'esté facto nasceram as denominadas pseudo -
paralysias geraes para exprimir esse conjuncto sym-
ptomatico que não depende da periencephalite. As 
que mais commumente apparecem são as pseudo-
paralysias alcoólica, saturnina e syphlitica. 

# 
# # 

Ponderando bem as considerações precedentes 
vê-se que o diagnostico da paralysia geral não é 
tarefa de fácil execução. 

Verificados os symptomas porque ella se ma
nifesta nos casos clássicos, é mister sondar o fundo 
do doente no que respeita aos phenomenos psychi-
cos, de modo a não se illudir com a demência que 
pôde ser apparente ; comparar o seu estado intelle
ctual presente, se tanto fôr possível, com o das suas 
faculdades anteriormente á doença, e investigar bem 
a natureza dos phenomenos somáticos. 

Reconhecido assim este conjuncto symptoma-
tico que Christian denomina syndroma paralytico, 
convém examinar : 

a) A idade do doente; 
b) O começo da doença; 
c) Os phenomenos comcumitantes ; , 
d) A marcha evolutiva da doença. 
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—a) —Quando um individuo se apresenta com 
o syndroma paralytico n'uma idade inferior a 3o 
annos ou superior a 5o ha todas as probabilidades 
para se não diagnosticar periencephalite diffusa; 
porque a paralysia geral é raríssima fora d'estes li
mites. 

Penso até que só existem citados 3 casos de 
paralysia precoce. 

Os tardios parecem mais frequentes, porque a 
doença, principiando antes dos 5o annos, prolonga-
se depois d'esta idade. Em todo o caso são raros 
os que se manifestam além d'aquelle limite. 

— b) — Na descripção dos symptomas estuda
mos um período inicial, prodromico, que precede 
sempre o apparecimcnto da doença confirmada. 
Este período tem a duração de alguns mezes, e, em
bora não chame muitas vezes a attenção da famí
lia e do medico pela pequena intensidade dos phe-
nomenos, deve ser investigado com cuidado, por
que a paralysia geral nunca appirece bruscamente: 
ha pelo menos a mudança de caracter e dos senti
mentos, bem como certa obnubilação da intelligen-
cia, durante certo tempo. 

—c) —Ao syndroma paralytico podem reunir-
se symptomas diversos que traduzem, ou compli
cações da doença, ou ao contrario a lesão domi
nante a que se junta o mesmo syndroma. 

N'este caso estão as hemiplegias, paraplegias, 
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e monoplegias diversas que indicam uma lesão cir
cumscripta, localisada. 

Ora, notando que a paralysia geral, como nós 
a comprehendemos e é definida pela maior parte 
dos auctores, consiste em uma proliferação do te
cido intersticial do cérebro, a qual comprime e as-
phixia lentamente os elementos nervosos, chronica 
e diffusa desde o começo, é fácil de ver que para-
lysias isoladas e persistentes dependem incontesta
velmente de lesão circumscripta. 

Os capítulos da histologia e physiologia do cé
rebro ainda não estão completos, de sorte que a 
interpretação clinica de muitos factos d'esta ordem 
é difficil, apesar dos esforços que actualmente tem 
empregado o sábio Magnan. E1 possível que no fu
turo, o estudo completo d'est as lesões circumscri-
ptas estabeleça entidades nosologicas com sua sym-
ptomatologia propria, algumas das quaes talvez es
tejam comprehendidas na designação de paralysia 
geral actualmente, como em tempo acontecia ao 
mal de Bright. 

— d) — Ha casos, finalmente, em que só a evo
lução da doença vem esclarecer o diagnostico, ou 
porque ella esteja no seu começo e os phenomenos 
sejam pouco apreciáveis, ou pelo facto de mutismo 
absoluto do doente, etc. 



DIAGNOSTICO DIFFERENCIAL 

Depois da apreciação do valor semeiotico das 
manifestações principaes da doença, é mais fácil es
tabelecer o diagnostico differencial entre esta e ou
tras entidades mórbidas com que possa apparente-
mente confundir-se. 

Dissemos na symptomatologia que, relativa
mente aos phenomenos psychicos, a doença podia to
mar duas formas: ou permanecer, desde a origem 
até final, a demência isolada, ou acompanhar-se de 
delírio. 

No primeiro caso a única doença que pôde si
mular a paralysia geral é a demência; a confusão só 
pôde dar-se quando os phenomenos physicos, por 
pouco intensos, passam desapercebidos, ou numa 
phase de remissão em que remittiram os symptomas 
somáticos. 
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Em taes circumstancias convém examinar: 
i.° O começo e evolução da doença até ao 

momento presente ; 
2.° A idade do doente ; 
3.° O estado physico actual. 
A existência de um delírio qualquer anterior 

sem os phenomenos somáticos da paralysia geral, 
pertence á demência consecutiva. 

Se existiram os phenomenos somáticos tracta-
se de remissão. 

O enfraquecimento intellectual não acompanha
do de phenomenos somáticos nem consecutivo a de
lírio vesanico, e num velho, pertence evidentemente 
á demência senil — única primitiva na opinião de 
muitos auctores. 

Em todos estes casos notarei que uma obser
vação attenta do estado physico actual é muito ne
cessária, porque os phenomenos somáticos podem 
ser tão pouco accentuados que se tornem quasi in-
perceptiveis; todavia um exame bem dirigido e mi
nucioso desvanecerá todas as duvidas. 

A forma com delírio, segundo este é expansi
vo, depressivo ou alterno, pôde confundir-se com as 
loucuras vesanicas correspondentes : megalomania, 
Ijpemania, e loucura circular. 

A megalomania distingue-se da paralysia geral: 
r.° Pela ausência das perturbações motrizes; 
2.° Pelos caracteres do delirio que é systema-
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tico, cohérente e lógico na primeira ; incohérente 
dissociado e fútil na segunda ; 

3.° Pela integridade na megalomania da me
moria e falta de demência que é como vimos, um 
symptoma constante da paralysia geral. 

Estes mesmos caracteres servem para differen-
ciar a lypemania da paralysia geral de forma de
pressiva em que o delírio reveste o caracter hypo-
condriaco, notável pela mesma futilidade e absurdo. 

O delírio circular recorda a paralysia geral de 
dupla forma, e por vezes o diagnostico não é fácil. 

Ha todavia elementos que as distinguem niti
damente. Estes elementos são : do lado physico a 
ausência de phenomenos somáticos permanentes na 
loucura circular; do lado psychico a demência da 
paralysia geral que não apparece n'aquella doença. 

Na evolução encontra se também um elemento 
de importância, e consiste no desapparecimento da 
periodicidade dos accessos na paralysia geral com 
os progressos da demência, em quanto que ella se 
conserva na loucura circular. 

Mas pôde dizer-se que a difficuldade subsiste 
somente quando se tracta d'uma paralysia em co
meço. N'estas condições é fácil confundil-a com 
aquella doença quando a phase expansiva se acha 
também em começo. 

Em tal caso os symptomas physicos e a de
mência, quasi imperceptíveis, podem fazer suppôr 
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um delirio circular; mas a evolução da doença es
clarecerá o diagnostico. 

Regis pretende resolver a difficuldade, dizendo 
que o paralytico na phase prodromica é um ser af-
favel e benevolo ' em quanto que o louco circular 
na phase expansiva é mau e irritável. 

Apesar das contestações de Christian nós cre
mos que Regis tem razão, por isso que em todas 
as nossas observações encontramos estas qualida
des nos paralyticus. 

A periencephalite pôde em casos raros desper-
tár-se com forma aguda e marcha rápida. Em tal 
caso desenvolve-se febre intensa e delirio violento 
que arrebatam o doente em poucas semanas. Ora es-
taforma, denominada «galopante», assemelha-se sob 
todos os pontos de vista ao delirio agudo onde 
também apparece embaraço de palavra e incohe-
rencia de ideias; a difficuldade do diagnostico é 
tanto maior quanto é certa a impossibilidade de 
explorar convenientemente os phenomenos physicos 
e psychicos. 

A historia da doença pôde algumas vezes es
clarecer o diagnostico ; mas, quando se não verifi
cam os symptomas physicos com os caracteres pro-

1 O optimismo,do paralytico é que, para mim, constitue 
a verdadeira característica. 
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prios á paralysia geral, só a autopsia desvanecerá 
a duvida. 

Entre os accidentes que frequentemente com
plicam a periencephalite occupam um logar impor
tante os ataques epileptiformes ; nada mais natural 
do que um paralytico sob a influencia de um d'es-
tes ataques simular a loucura epiléptica, tanto mais 
que esta doença acompanha-se algumas vezes de 
phenomenos somáticos análogos aos da paralysia. 

N'este caso a historia e marcha da doença es
clarecerão sufficientemente o diagnostico. 

A syphilis constitucional determina por vezes 
nas meningeas e craneo producçoes mórbidas ac-
centuadas que se reflectem ífuma area mais ou me
nos extensa pela irritação local que determinam. 

A congestão e œdema de visinhança compro-
mettem o funccionalismo do elemento nervoso e 
d'aqui perturbações mentaes e somáticas que se as
semelham por vezes notavelmente ao syndroma pa
ralytico. 

E1 possível, embora não esteja demonstrado, 
que lesões d'esta indole provoquem, quando demo
radas, a proliferação da nevroglia d'onde resulte 
periencephalite diffusa ; e, o que a principio eram 
manifestações de syphilis, redunde mais tarde n'uma 
paralysia geral bem confirmada. 

Este facto é tanto mais admissível quanto é 
certo que por vezes, posto que se conheça niti-
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damente a constituição syphilitica, os symptomas 
não diff'erem em ambas as affecções. 

Em tal caso Christian lembrou a coexistência 
das duas ordens de lesões. 

Mas, pondo de parte esta questão ainda não 
resolvida, vejamos se ha elementos que differenceiem 
clinicamente os dois estados. 

Estes elementos são de duas ordens : uns são for
necidos pelo exame minucioso dos symptomas ; os 
outros são constituídos pela medicação especifica. 

No domínio das perturbações motrizes e rela
tivamente á syphilis, são frequentes as paralysias 
localisadas duradouras, as quaes raras vezes appa-
recem ha paralysia geral, e, quando tal se dê, são 
ephemeras, com duração d'algumas horas ou dias. 
O tremulo fibrillar é menos accentuado e com mo
mentos de suspensão. 

As perturbações da palavra não tomam a phy-
sionomia da hesitação característica e embaraço da 
paralysia geral. 

Do lado das perturbações mentaes em vez da 
demência e delírio, nota-se um certo grão de em
brutecimento; pôde encontrar-se o delido de gran
dezas mas as concepções de riqueza e exagero de 
personalidade são relativamente modestas, e na sy
philis o período agudo c rápido. 

Estes são os casos mais communs, e em que 
o diagnostico pôde fazer-se sem grande difíiculdade 
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presupposto o conhecimento de syphilis constitucio
nal. 

Como, porém, fiz ver, podemos encontrar ca
sos em que o diagnostico se não pôde estabelecer 
pela analyse dos symptomas ; é n'estas condições 
que a medicação especifica esclarece a duvida. 

O alcoolismo chronico apresenta algumas vezes 
no conjuncto das suas manifestações uma seme
lhança notável com o syndroma paralytico ; esta 
forma, designada por alguns auctores modernos 
«pseudo-paralysia geral alcoólica», lança por vezes 
a indecisão no espirito do observador attentas as 
suas analogias com a paralysia geral. 

Estas duas affecções apresentam comtudo cer
tas modalidades até nos casos mais difficeis, que 
permittem estabelecer o diagnostico differencial. 

Estas differenças que nós indicaríamos em face 
dos exemplares são difficeis de exprimir d'um modo 
geral ; em todo o caso vamos exforçar-nos por in-
dical-as tanto quanto o permittem as nossas forças. 

Dissemos que na paralysia geral as lesões da 
motricidade se reduziam a duas ordens de pheno-
menos: ataxia dos movimentos a que se seguia 
m'ais tarde um certo grão de paresia ; c o tremulo 
dos músculos da face e dos membros. Pois no al
coolismo não existem a ataxia mas sim fraqueja 
muscular desde o começo, e tremulo muito mais 
extenso, principiando pelas extremidades. 
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A irregularidade e incerteza dos movimentos 
são devidas a estas causas e não á ataxia que é 
mister apreciar bem. 

Estas perturbações reflectem se na palavra mas 
n'um grão muito adiantado do alcoolismo ; ha he
sitação mas não é continua. 

Na apreciação que fizemos das perturbações 
da palavra fizemos ver a physionomia propria que 
tem na paralysia geral e que é característica ; tudo 
se reduze a observar bem o phénomène 

Pelo que respeita a sensibilidade existe no al
coolismo um symptoma de alta importância e suf-
ficiente no geral dos casos para estabelecer o dia
gnostico : refiro-me ás allucinaçóes sempre de ca
racter deprimente (i) e com ideias de terror. 

Este facto é bem conhecido para que insista 
mais n'elle. 

As illusÕes e perturbações da sensibilidade ge
ral, raras na periencephalite, são frequentíssimas no 
alcoolismo. 

Um facto que merece também ser apreciado 
é o estado das funeções orgânicas que," activando-
se na maioria dos casos na periencephalite, no al-

(1) N'estas allucinaçóes figuram sempre animaes asque
rosos, immundos, causando horror ao individuo, que tenta fu
gir e esconder-se. 
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coolismo soffrem um pouco. E' frequente a dyspe
psia e o vomito. 

A marcha d'esta ultima doença é irregular e 
offerece muitas phases de melhoras notáveis. 

O conhecimento de abuso das bebidas alcoóli
cas chama também a attenção do medico. 

Farei notar, porém, que Magnan affirma que o 
alcoolismo pode provocar a periencephalite. 

Uma outra intoxicação pode simular a paraly-
sia geral; vem a ser o envenenamento pelo chumbo, 
quando determina perturbações cerebraes accen-
tuadas. 

Ao conhecimento dos symptomas do saturnis-
mo, ao seu apparecimento brusco, á falta de de
mência real, juntam-se as seguintes particularida
des que differenceiam as duas affecções : 

i.° O embaraço da palavra que torna inin-
telligivel a linguagem do envenenado ; 

2.° A intermittencia do tremulo queé continuo 
na paralysia geral. 

3.° A immundicie que é precoce no saturnis-
mo e tardia na perincephalite; 

4.0 A tendência d'aquella aífecção para uma 
melhora rápida, em quanto que esta tende a uma 
aggravação progressiva; 

5.° E por ultimo a etiologia e a historia pro
gressa do doente. 

Ha casos, posto que raros, de hemorrhagia bi-
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lateral do cérebro, que podem simular a paralysia 
geral no ultimo período. 

Com effeito, em ambas as doenças os pheno-
menos paralyticus affectam os dois lados do corpo, 
de sorte que o doente fica prostrado no leito com 
perda mais ou menos completa dos movimentos; a 
linguagem é difficultada notavelmente, e, quando 
muito, o doente pronuncia alguns monosyllabos. 

O diagnostico estabelece-se pelos antecedentes; 
mas, dado mesmo que o medico não possa colher 
as informações necessárias, é possivel ainda conhe
cer se se tracta d'uma ou d'outra doença 

E' a eletricidade que resolve o problema : na 
paralysia geral o poder excito-motor dos músculos 
é abolido ; na hemorrhagia dupla é conservado. 

Depois de termos estabelecido o diagnostico 
entre a paralysia geral e outras doenças com que 
podia confundir-se lembraremos que casos ha diffi-
cillissimos de diagnosticar, como por vezes o fize
mos sentir em algumas passagens d'esté trabalho. 

Por isso Magnan, um dos primeiros alienistas 
da nossa época, ao formular o diagnostico da pa
ralysia geral, acrescenta-lhe sempre três pontos de 
interrogação, esperando que a marcha da doença 
os vá eliminando um por um. 



PROPOSIÇÕES 

Anatomia—Os ossos do metacarpo são quatro, 
Physiologia— A diapedese é um phenomeno 

normal. 
Materia medica — A ergotina deve empregar-

se no primeiro período da paralysia geral. 
Anatomia pathologica— As lesões anatomo-

pathologicas da syphilis nada teem de especifico. 
Pathologia geral — A constituição é a resul

tante de três factores : hereditariedade, meio e cau
sas accidentaes. 

Pathologia interna — A tuberculose é trans
missível pelo ar atmospherico. 

Pathologia externa — A acção physiologica 
do mercúrio não explica os seus effeitos na syphilis. 

Operações — O estado moral do operando tem 
uma influencia poderosa sobre o resultado da ope
ração. 

Partos — No parto em condições normaes o 
utero é sufficiente para a expulsão do feto. 

Hygiene — O celibato é anti-hygienico e anti-
moral. 

t 

Al i s to I*ócie i m p r i m i r - s e 
O Presidente, O Conselhjiro-Directorr 
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