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Fomos d'aqueles que o dever patriótico levou 
a longes terras a cooperar na defesa das tradi
ções gloriosas desta linda terra portuguesa. 

Afadigosa foi a nossa tarefa numa região 
onde as condições mesologicas, terrivelmente per
niciosas para o organismo do europeu, sobrepu
javam em muito todas as vicissitudes inerentes a 
guerra. A grande mortalidade e morbilidade das 
campanhas africanas atestam eloquentemente este 
facto. 

Mal Unhamos finalisado o ultimo exame do 
nosso curso medico, quando um telegrama nos 
chamou a apresentarmo-nos para partir imediata
mente em expedição para Moçambique. Fomos. E 
essa viagem foi uma grande lição de energia, e 
uma revelação do valor do nosso extenso patri
mónio colonial, a que temos direito pelos feitos 
brilhantes e heróicos dos nossos antepassados, 



que com o seu espirito audacioso e aventureiro, 
descobriram a costa africana, dobraram o cabo das 
Tormentas e souberam implantar por toda a parte 
a gloriosa bandeira portuguesa, tantas vezes er
guida por um punhado de heroes, lendários pela 
grandesa dos seus actos, num esforço hercúleo, 
que só verdadeiramente comprehendem os portu
gueses de hoje, que as mesmas viagens fazem em 
condições infinitamente excelentes, comparativa
mente ás daqueles tempos, e vêem por todo o lito
ral padrões dispersos da nossa antiga gloria! 

* 

Chegamos a Portugal, logo pensamos em or-
ganisar um estudo para rematar o nosso interrom
pido curso. E' esse trabalho que agora apresenta
mos, feito num período de tempo excessivamente 



curto—pouco mais de um mês — muito modesto e 
despretencioso — e quando ainda nos encontráva
mos sob a ação das consequências de uma longa 
permanência em Africa. 

E' esta a sua principal desculpa. 
Resta-nos agradecer aos ilustres professores 

srs. Drs. José de Magalhães e Almeida Garrett; 
o primeiro pela sua requintada amabilidade, pondo 
á nossa disposição a biblioteca do H. de Conde 
Ferreira, o segundo pela subida honra que se di
gnou testemunhar-nos aceitando o encargo de pre
sidir ao nosso acto grande. 

Setembro — IÇIÇ-



Algumas considerações 

sobre as névroses 

gnação de névroses, que existem as mais pro-
teiformes afeções nas suas manifestações sin
tomáticas, e se fosse necessário corroborar a 
nossa afirmativa, bastaria citar a histeria com 
as suas múltiplas e variadissimas modalida
des clínicas, atualmente uma das raras enti
dades mórbidas, que depois do estudo de Ba-
binski sobre o valor da sugestão na sua etio
logia, continua a merecer com justiça a sua 
antiga nomenclatura de classe, no agrupa
mento nosologico das doenças do sistema ner
voso. 

As névroses foram definidas como estados 
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neuropatologicos, em que não é possivel en
contrar lesões apreciáveis pelos processos de 
investigação conhecidos. O termo névrose foi 
introduzido na linguagem medica por Cullen 
em 1776, que o utilisou pela primeira vez, 
para substituir as expressões vagas e dema
siadamente genéricas de doenças nervosas, 
de afeções vaporosas, que no seu tempo eram 
usadas. 

A puresa e simplicidade da definição 
primitivamente dada foi complicada pelo pró
prio Cullen, porquanto não se contentou com a 
falta de lesões orgânicas conhecidas, como 
primordial característico deste agrupamento 
nosologico, e juntou-lhe a ausência de febre 
como elemento diferencial importante das 
doenças orgânicas. . 

Com o intuito de melhor esclarecer estes 
estados mórbidos tão interessantes no seu as
pecto clínico, alguns autores afirmaram que 
a variabilidade de sintomatologia, bem como 
uma evolução exagerada eram também atribu
tos próprios e elucidativos das névroses. 

A experiência demonstrou a incerteza des
tas ideias, que muitas vezes não se harmoni-
savam com as individualisações.da clínica, e 

/ \ 
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continuou-se a definir a névrose, como um 
estado neuropatologico, onde não são conheci
das lesões anatómicas. 

Dissemos conhecidas propositadamente, 
porque na justa expressão de Raymond, as 
névroses são : « des maladies à lésions ignorées, 
plutôt que des maladies sans lésions». 

Axenfeld considera-as no seu t r a t a d o , 
como estados mórbidos «le plus souvent apy-
rétiques, dans lesquels ou remarque une mo
dification exclusive ou au moins prédominante 
de l'intelligence, de la sensibilité, ou de la 
motilité, ou de toutes cefacultés a la fois, 
états morbides qui présentent cette double 
particularité de pouvoir se produire eu l'ab
sence de toute lésiou apréciable et de ne pas 
entraîner eux mêmes de changements pro
fonds et persistants dans la structure des par
ties ». 

A ausência de lesões não é contudo no 
actual momento suficiente para catalogar como 
névroses, as doenças cujas perturbações ner
vosas não se podem filiar num estado lesionai 
constatavel. 

Bernheim, o ilustre professor de Nancy, 
numa memoria original sobre névroses e psi-
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conevroses, cita um exemplo muito frisante em 
abono desta afirmação. 

Imaginemos um hemiplegico, com todos 
os caracteres sintomáticos de uma hemiplegia 
orgânica ; este doente morre, é-lhe feita a au
topsia, que não nos revela a menor alteração 
anatómica. 

Seguindo a lição da definição geralmente 
consagrada, poder-se-ha em vista da ausência 
lesionai apreciável etiquetar o caso de hemiple-
gia-nevrose ? 

Não, porque sabemos, por exemplo, que 
pequenas embolias ou endarterites com 
estenose vascular podem passar desperce
bidas á exploração, e ocasionarem a hemi
plegia por ischemia localisada; e a morte pode 
ter sido tão rápida de forma a não dar tempo 
á formação de um foco de necrobiose. 

O progresso da anatomia patológica e prin
cipalmente os conhecimentos adquiridos no 
campo da fisiohistopatologia do elemento no
bre do sistema nervoso, bem como o estudo 
dos micróbios e das suas toxinas, vieram-nos 
elucidar sobre muitas doenças, de que não se 
conhecia substratum anatómico e etiológico, 
onde basear uma patogenia rasoavel. 
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Houve tempo em que o tétano foi conside
rado como uma névrose, como o faz Sandras 
no seu tratado pratico de doenças; nervosas, 
publicado em 1851. 

Hoje que se conhece o seu agente etioló
gico, o bacilo de Nicolaier descoberto em 
1884, e que se demonstrou ser uma simples 
doença inficiosa, cujas perturbações sintomá
ticas são explicadas pela afinidade das tetano-
toxinas pela substancia nervosa, certamente 
despertaríamos um sorriso de duvida, se afir
mássemos a um aluno de clinica medica que 
o tétano já tinha pertencido ao quadro das 
névroses ! 

Da mesma forma a paralisia dita essencial, 
tornou-se uma poliomielite inficiosa. E pudia-
mos multiplicar os exemplos de doenças jul
gadas como siné-materia, até o momento em 
que a descoberta das suas lesões anatómicas, as 
veiu colocar naturalmente no campo tão vasto 
das nosopatias orgânicas. 

Quer dizer, as névroses são estados pato
lógicos, cuja classificação é deveras difícil e 
provisória, cujo agrupamento se vai gradual
mente desmoronando, conforme se aperfeiçoa 
o conceito de lesão orgânica. 
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Concordamos plenamente com as ideias 
de Raymond, quando ao falar sobre as lesões 
ignoradas das névroses, as concebe como sim
ples modificações biocbimicas ou meramente 
físicas,, que não interessariam letalmente a 
célula, comprometendo-a unicamente no seu 
funcionamento em maior ou menor grau, de 
uma maneira tranzitoria, muito diversa das 
lesões anatómicas, podemos dizer orgânicas, 
que incidem sobre os elementos figurados dos 
tecidos, deformando-os ou destruindo-os. 

A hipótese de Bernheim é muito engenhosa 
e compativel com esta orientação. 

Para ele não ha doenças puramente íun-
cionaes, porque qualquer perturbação funcio
nal deve ser acompanhada de uma alteração 
material orgânica. O próprio funcionalismo 
normal, higido digamos, ocasiona sempre al
terações materiaes concomitantes. 

Assim não se poderia imaginar a célula 
nervosa, pensando, sentindo, comandando, 
transmitindo, sem que intrinsecamente não 
passasse por estados materiaes correlativos. 

Este conjunto de modificações sucessivas 
do sistema nervoso no seu metabolismo fun
cional, constitue normalmente o dinamismo 
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funcional fisiológico de Bernheim, que não 
conhecemos, porque o microscópio mostra-nos 
tão somente células e fibras nervosas mortas, 
e não saberíamos distinguir um neurono em 
em atividade de um neurono morto. 

As névroses seriam produzidas pelo exa
gero ou diminuição deste dinamismo fisio
lógico, que passaria a ser patológico, a que 
corresponderia uma modificação anormal or
gânica. 

Destas nossas considerações fácil se torna 
deduzir que estes estados lesionaes prováveis 
são pouco graves, muito variados pela sinto
matologia que produzem, tranzitorios, porque 
não possuem o carater de permanência que 
individualisa a lesão propriamente orgânica. 

Acrescentaremos que nas doenças orgâni
cas por vezes se podem entrever estados lesio
naes que estabelecem como que um traço de 
união entre estas lesões tão diferentes. 

Temos noticia de um caso clinico muito 
interessante sob este ponto de vista, que tive
mos ocasião de observar na consulta especial 
de neurologia do professor José de Magalhães. 

E' um doente que em pleno período agudo 
de um tifo exantemático foi acometido por 
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um ictus apopletico de que lhe resultou uma 
hemiplegia flácida esquerda, acompanhada de 
uma dupla paralisia dos dois faciaes inferio
res. 

No momento da nossa observação consta
tamos uma atrofia profunda dos músculos 
fisionómicos, mais notável do lado esquerdo. 

Foi-lhe feito o diagnostico de uma parali
sia de origem protuberancial. 

O que de mais notável teve este caso, foi 
o desaparecimento rápido, quasi subito da sua 
hemiplegia. 

Este homem que não podia mexer o braço 
esquerdo, que marchava dificultosamente, le
vantou passado pouco tempo, um peso de vin
te e cinco kilogramas e caminhava sem per
turbações de maior. 

As modificações anatómicas que deram lo-
gar a esta hemiplegia teem um carater tal de 
tranzitoriedade, que as aproximam bastante 
das hipotéticas se bem que racionaes lesões 
das névroses. 

Tanto mais que a tendência atual é con
verter as névroses em afeções somáticas, cujas 
manifestações psicológicas não são senão um 
efeito. (A Marie). 
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Será a histeria que por mais tempo se 
conservará como doença siné-materia, por
quanto depois da concepção babinsquiana, 
teem sido afastadas todas as perturbações orgâ
nicas, como seja o desmografismo, etc., do lar
go quadro das manifestações pitiaticas. 

A sintomatologia das névroses é das mais 
variadas e complexas. 

Todos os órgãos e funções podem ser afe-
tados, não se limitando as suas perturbações 
aos nervos periféricos e á medula, pois desde 
as funções do simpático até as mais altas fun
ções centraes de atividade psiquica, se encon
tram as suas manifestações. 

Hodiernamente a sintomatologia psiquica 
das névroses tomou um logar de destaque es
pecial, a ponto de se lhe outorgar uma impor
tância etiológica de valor, e a esta nova con
cepção de doença correspondeu uma nova ter
minologia, que os autores alemães criaram. 
Referimo-nos ao termo de psiconevrose ou 
neuropsicose. 

A expressão não é uma simples modifica
ção verbal, (Raymond) e a sua importância 
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pode-se avaliar, pelas consequências terapêu
ticas que produziu esta nova maneira de ver. 

Substitui-se a antiga terapêutica medica
mentosa vulgarmente empregada, e que mui
tas vezes só servia para eternisar a doença, 
pela psicoterapia, que atuando sobre o vasto 
campo das funções psiquicas, produz os mais 
belos resultados, cuja eficácia é presentemente 
indiscutivel e comprovada, no tipo mais per
feito e para Bernheim único das neuropsicoses 
— a histeria. 

Não é nosso intento fazer a historia da 
classificação das névroses. 

Embora ela pod esse ser proveitosa em en-
sinamenlos,basta-nos dizer que modernamente 
poucas são as névroses que com rigor conti
nuam a merecer esta nomenclatura. 

Muitas das doenças que Axenfeld nos 
descreve como névroses, tais como a angina do 
peito, as paralisias ischemicas, as paralisias 
das doenças agudas, as nevralgias, etc., etc., 
para não citar outros exemplos, não podem 
ser hoje, no estado atual dos nossos conheci
mentos scientificos, consideradas como tal. 

Já dissemos algures que o grupo das né
vroses tende constantemente a diminuir. 
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Compreende-se que tendo o principal dis
tintivo da névrose um carater negativo, a au
sência lesionai, um simples aperfeiçoamento 
da técnica histológica pode-nos revelar uma 
lesão ignorada, de forma a termos de conside
rar como somática uma doença até esse mo
mento catalogada com o siné-materia. 

E esta maneira de ver não é uma simples 
especulação teórica, porquanto a historia da 
evolução das névroses é rica nestes exemplos, 
tendo nós neste estudo já citado alguns. 

Por isso Raymond nos diz que este agru
pamento nosologico é fatalmente provisório, 
e que o que aconteceu a muitas doenças con
sideradas a,té uma determinada época como 
névroses, ha-de reproduzir-se para algumas 
outras atualmente ainda assim designadas. 

Se as suas lesões são por emquanto igno
radas, lançando mão dos conhecimentos clí
nicos, que nos dizem terem elas todos os ca-
rateres sintomáticos e evolutivos das doenças 
orgânicas, e dos escassos e incompletos co
nhecimentos da sua anatomia patológica, po
demos prever que serão conhecidas num fu
turo mais ou menos proximo. Collet ainda 
descreve classicamente como névroses, doen-
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cas, que desde já é possivel talvez separar 
deste agrupamento, e qae são : 

1) o bócio exoftalmico 
2) a doença de Parkinson 
3) a epilepsia 
4) a coreia. 
Eis em resumo as rasões que nos levam a 

fundamentar esta opinião : 
Para o bócio exoftalmico conhecem-se as 

alterações do corpo tiroide e a experiência 
demonstrou-nos a sua influencia patogenica. 

Teem sido igualmente encontradas outras 
lesões diversas, quer no simpático cervical e 
seus ganglios, quer no bolbo. 

Para a paralisia agitante não se conhecem 
lesões bem definidas ; se bem que se tenham 
encontrado estados lesionais nos centros ner
vosos e nos músculos, o conjunto de opiniões 
sobre esta questão não é concordante, a ponto 
de se discutir se a pai'alisia agitante é uma 
miopatia ou uma neuropatia, havendo mesmo 
quem a não queira considerar como entidade 
mórbida, para simplesmente a encarar como 
um sindroma. 

Mas a sua evolução progressiva e a uni
formidade da sua sintomatologia, a par das 
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múltiplas lesões conhecidas, colocam-na com 
rasão no quadro das doenças orgânicas. 

Para a epilepsia a questão é mais delicada. 
E' costume descrever-se uma epilepsia 

sintomática ou jacksoniana, proveniente de 
lesões da zona excitavel cerebral, e uma epile
psia essencial, designação genérica em que se 
enfileiram todas as epilepsias, em que não é 
possível descriminar uma causa orgânica que 
lhes dê origem. 

Nestas as lesões amatomicas são incons
tantes pelo menos macroscopicamente. Chaslin 
encontrou histologicamente lesões de esclerose 
nevroglica, o que o levou a considerar a epi
lepsia dita essencial, como uma doença de 
evolução. 

Contudo a monotonia da sua sintomatolo
gia, e muitas vezes o carater progressivo da 
sua evolução, forçam-nos a cortar a designa
ção de essencial, para fazer entrar no grupo 
das doenças orgânicas todas as epilepsias siné-
materia. 

Da mesma forma que para a epilepsia, 
pode-se dividir a coreia em dois grandes gru
pos : um, em que se agrupam as coreias ditas 
sintomáticas, e outro em que ha falta de lesões 
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orgânicas, ela se apresenta como entidade 
mórbida independente. 

Hodiernamente ha a tendência de encarar 
a coreia como uma doença inficiosa de mani
festações nervosas. 

Clinicamente é muitas vezes acompanhada 
de febre, a sua sintomatologia é relativamente 
pouco variada, faltando-lhe portanto o poli
morfismo sintomático das névroses. 

Por consequência também a coreia vai 
perdendo os seus direitos de névrose. (Ray
mond). 

Como vemos não se poderá rasoavelmente 
conservar no grupo das neuropsicoses, estes 
diferentes estados patológicos, tradicionalmen
te apontados como doenças sine-materia nos 
vulgares livros didaticos. 

E' com rasão que Raymond afirma que 
praticamente na linguagem medica, quando 
se trata de neuropsicoses, não nos devemos 
referir ao bócio excoftalmico, á epilepsia, á pa
ralisia agitante, nem á coreia. -

Este desmembramento deste agrupamento 
das névroses é o reflexo da tendência materia
lista e positiva da clinica moderna, que o 
progresso da histopatologia encoraja, que nos 
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faz ser seticos em frente das doenças sem estado 
lesionai. 

Se nos foi relativamente fácil circunscre

ver o problema, afastando aquelas entidades 
mórbidas, as dificuldades acumulamse, quan

/ d o tentamos fazer a critica das névroses com

plexas, as verdadeiras neuropsicoses admiti

das pelos autores, e que são a neurastenia e a 
histeria, pois que a hipocondria que alguns 
consideram pertencer egualmente a este agru

pamento, deve ser estudada propriamente em 
psiquiatria, porque os doentes hipocondría

cos, podem ser considerados vesanicos, fazen

do delírios de interpretação. 
A neurastenia, elevada a entidade mórbida 

pelos americanos, que na sua febre de america

nismo, julgaram crear uma nosopatia original 
e carateristica dos Yankees esgotados pela ati

vidade mesologica, pode ser encarada sob dois 
aspetos diferentes. 

Pode ser olhada como um verdadeiro sín

droma, agregado de estados nervosos varia

dos e mal definidos, ocasionados pelo esgota

mento geral do sistema nervoso, e em que sob 
o ponto de vista psiquico se pode estudar 
uma sintomalotogia muito simples, traduzindo 
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tuna depressão dfis funções cerebraes, que se 
pode resumir sintomaticamente na irribitabi-
lidade, fadiga rápida, na emotividade exage
rada, nas preocupações peniveis destes doen
tes, realisando assim as formas simples, muitas 
vezes curáveis da neurastemia verdadeira, des
crita por Charcot. 

E' a este agrupamento sindromatico que 
deve ser reservada a denominação de neuras
tenia, destituída da sua individualidade noso-
logica, para ser considerada como um sindro-
ma reflexo, quer de um estado funcional pato
lógico ou de uma doença orgânica definida. 
(Raymond). 

Olhada como entidade mórbida a sinto
matologia psiquica toma um relevo muito es
pecial, bem estudada por Janet: obseções, ma
nifestações de insuficiência psicológica, etc. 
dominando os sinaes somáticos neurasteni-
cos, que passam para um plano muito secun
dário. ' 

A neurastenia é então melhor designada 
por psicastenia. 

Enquanto que considerada como síndro
ma é incidental, e todas as causas que en
fraquecem o sistema nervoso a podem produ-
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zir, podendo surgir num individuo normal, a 
psicastenia, pelo contrario, é na predisposi
ção hereditaria ou congenital, que tem o seu 
fator etiológico mais importante. 

Desta maneira encarada a neurastenia 
aproxima-se dos estados de degenerescência. 

Resta-nos a histeria. Já noutra ocasião 
dissemos que a histeria será a névrose que 
por mais tempo merecerá a sua designação. 

Muito próxima dos estados de degene
rescência, variada nos seus aspetos clíni
cos é actualmente a neuropsicose por excelên
cia. 

Foi para ela que Bernheim imaginou o 
seu dinamismo funcional fisiológico. 

As manifestações neuropsicopaticas se
riam a consequência da persistência de um 
estado de exagero ou diminuição, podemos 
dizer patológico, do dinamismo normal. 

Para ele, a emoção é a causa determinan
te destes fenómenos, cuja reprodução far-se-ia 
por representação mental emotiva, que só por 
si pode da mesma forma origina-los. 

Exemplifiquemos. A emoção determina 
perturbações nervosas variadas e especificas. 

O tremor, a contração forte dos maxila-
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res, a sensação de estrangulamento, etc.. são 
fenómenos fisiológicos, que a cólera, o medo, 
emoções variadas podem produzir. 

Se estes fenómenos reacionaes desaparecem 
rapidamente são fisiológicos; se persistem 
aumentando de intensidade, a reação é mór
bida, e constituem uma crise de neuropsicose, 
que pode durar um tempo muito variável, 
podendo reproduzir-se por uma simples evo
cação emotiva da primeira crise. 

As manifestações neuropsicopaticas seriam 
pois os efeitos de um dinamismo funcional 
pervertido. Todas as doenças podem originar 
representações emotivas, que darão logar a 
outras tantas neuropsicoses, que podem não 
apresentar o polimorfismo histérico clássi
co, afetando unicamente uma determinada fun
ção. 

Assim uma nevralgia primitiva pode ser 
continuada por uma nevralgia puramente 
neuropsicosa, que a simples educação suges
tiva pode curar. 

Esta larga concepção das neuropsicoses 
leva Bernheim a exclamar: «Peut être même 
n'y a t-il pas une maladie à laquelle ne 
s'associe un élément psychonerveux, que 
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nous n'appelons psychonévrose que lorsqu'il 
acquiert une certaine intensité ». 

A curabilidade rápida da sintomatologia 
psiconevropatica pela sugestação, mostra-nos 
a tranzit.oriedade das possíveis alterações ma-
teriaes da célula nervosa, que como dissemos 
para Bernheim seriam da mesma naturesa que 
as fisiológicas, tão somente exageradas ou 
atenuadas. 

A rebeldia de certas neuropsicoses á cura, 
é explicada por este aforismo biológico, que é 
um logar comum á força de repetido, a fun
ção faz o órgão; um longo habito nervoso 
pode esteriotipar as perturbações neuropsico-
paticas, porque as alterações funcionais pro
longadas durante muito tempo, forçosamente 
onde produzir deformações orgânicas conse
cutivas, o que Bernheim sintetisa numa frase 
muito sugestiva: tia psychonévrose peut se 
matérialiser». 

As opiniões divergem qaanto â valorisa-
ção da emoção e da sugestão como elemento 
etiológico. 

Babinski nega o papel da emoção na géne
se das manifestações histéricas, para pôr em 
relevo a sugestão como fator único da histeria. 
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A teoria babinskiana é como que o re
sumo pratico e critico das inúmeras observa
ções clinicas, feitas por aquele eminente neu
rologista. 

Se ba casos em que a emoção parece ter 
uma grande importância determinante, pode-
se contudo considerar que praticamente sem 
sugestão não ha histeria. 

Babinski afastando da histeria tudo 
quanto pode ser explicado por um estado le
sionai, toda a sintomatologia orgânica, con
tribuiu egualmente para a limitação das né
vroses. 

A luz dimanada pela teoria pitiatica não 
nos faz ver atualmente como meras creações 
de sugestão clinica, muitas das manifestações 
histéricas descritas nos tratados clássicos, 
como seja por exemplo, o grande ataque his
térico?. . . 

Não somos da opinião de A. Marie quan
do diz ,que opondo-se á histeria névrose tudo 
quanto resulta de uma afeção orgânica, reco-
meça-se o dualismo das duas medicinas, a da 
alma e a do corpo, o que representa um vestí
gio atávico da antiga medicina espiritualista 
e metafísica. 
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A teoria de Babinski não é incompativel 
com as ideias de A. Marie, pois a sugestiona-
bilidade pode resultar de uma anormalidade 
fisio-anatomica das vias psicoreflexas, heredi
taria ou adquirida por condições mesologicas 
especiaes. 

A teoria de Babinski, pela terapêutica e 
profilaxia que dela resulta, tem esta imensa 
utilidade pratica: reduzir o âmbito das mani
festações histéricas. 



Um caso de mutismo 
histérico na coreia de 
Sydenham 

S casos de afasia na coreia de Sy
denham são raridades clinicas nos 

anaes da literatura medica, lembrando-nos de 
um. caso único citado por Wist, em oposição 
ás disartrias, ocasionadas por perturbações 
convulsivas coreicas dos músculos que con
tribuem para a articulação da palavra, que 
não são excepcionaes, e que todo o coreico em 
maior ou menor grau manifesta. 

Não conheciamos a afasia pura de origem 
central na coreia, e foi esse o grande estimulo 
que nos levou a estudar a doente de que va
mos apresentar a sua historia clinica. 

Por uma questão de filosofia medica é nosso 
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habito avaliarmos sempre do grau de suges-
tionabilidade dos doentes, quando fazemos a 
sua observação. 

Sabedores da frequência da associação da 
histeria á.coreia de Sydenham, a ponto de jâ 
se ter considerado esta como uma manifesta
ção daquela, tentamos pela sugestão fazer fa
lar a doente. 

Essa tentativa surtiu efeito, e assim a afasia 
primitivamente julgada de naturesa orgânica, 
visto a integridade dos músculos laringeos da 
doente, teve de ser etiquetada como um vul
gar sintoma de mutismo histérico. O mais in
teressante do caso, é que as manisfações corei-
cas não poderam ser combatidas sugestiva
mente, cedendo apoz uma evolução demorada, 
sob a acção terapêutica da antipirina. 

A simultaneidade das duas afeções ficou 
por consequência nitidamente demonstrada. 

A doente é uma rapariga de 11 anos, ma
gra, aspecto triste, que frequenta a clinica 
de pediatria do Hospital da Misericórdia do 
Porto. 

No seu passado mórbido, nada ha de gran
de importância patológica, a não ser um 
acesso de coreia, quando tinha 6 anos. Diz a 
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mãe que apresentava os mesmos movimentos 
ilógicos e desordenados, que atualmente tem, 
mas menos pronunciados, tanto assim que po
dia levar a comida á boca pela sua mão. 
Era nos membros superiores que a motilidade 
estava mais perturbada ; os inferiores também 
estavam atacados ligeiramente, e as convul
sões não eram tão exageradas que a impossi
bilitassem de marchar, se bem que com bas
tante dificuldade. 

Poucos foram os anamnesticos sobre o es
tado mental da doente, que podemos colher, 
limitando-sc a mãe a informar-nos, que uni
camente lhe tinha estranhado uma tristesa 
não habitual, acompanhada de um certo grau 
de abatimento, com tendência manifesta para 
o isolamento, estado este, que contrastava 
singularmente com o grau de vivacidade 
e alegria de que era dotada antes de ficar 
doente. 

Os movimentos não se iniciaram abrupta
mente com a mesma intensidade. 

Denunciaram-se primeiramente por um 
certo grau de «gaucherie», quando queria fa
zer qualquer acto voluntário usual, para de
pois sucessivamente atingirem a sua maior in-
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tensificação, desaparecendo em seguida em 
evolução gradual, apoz 6 meses de doença. 

Nunca padeceu de dores nas articulações, 
o que nos poderia pôr no caminho de um pos
sível ataque de reumatismo articular agudo, 
muito vulgarmente associado á coreia ; ana
mnestics de grande importância a ser verifi
cado, porquanto alguns autores o erigiram 
em causa determinante notável nesta afeção, 
constituindo mesmo a chamada teoria patoge-
nica reumatismal, apresentada e defendida a 
primeira vez por G. Sée. 

A hereditariedade da doente é ainda mais 
pobre em ensinamentos do que a sua histo
ria pessoal. 

A mãe diz ser uma criatura bastante ner
vosa. Teve 5 filhos, compreendendo a doente. 
Morreu-lhe um de doença que não especifica, 
quando tinha 2 anos e outro aos 3 anos de 
uma meningite. Os restantes são saudáveis e o 
pai não tem hábitos alcoólicos, tendo sempre 
gosado saúde. 

A doente restabeleceu-se por completo, e 
depois de curada, esteve durante o largo pe
ríodo de 4 anos, sem apresentar a menor per
turbação coreica, recuperando integralmente 

è 
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a sua antiga vivacidade e alegria, frequen
tando a escola com aproveitamento. 

A coreia atual de que se queixa, deve pois 
considerar-se uma recidiva da primeira. 

As primeiras perturbações motoras apare
ceram ha cerca de dois mezes. 

Já antes tinha sido notada uma notável 
transformação do seu temperamento, tornan-
do-se muito irritável. 

Não suportava a menor admoestação sem 
chorar, isolando-se das suas companheiras e 
tinha uma aparência triste. Teve alucinações 
visuaes manifestadas pela doente, dizendo 
que «via bruxas que a vinham agarrar». 

Os movimentos coreiformes começaram 
pelo braço esquerdo, generalisando-se progres
sivamente a todo o membro, atingindo a se
guir a coxa e perna do mesmo lado ; passados 
dias a região oposta, começou a ser convulsio
nada, bem como a cabeça e tronco. A doente 
falava muito lentamente e com dificuldade. 

Na véspera da nossa observação, ainda 
pronunciou, depois de muito instada e dificul
tosamente, as palavras «pai e padrinho», 
deixando depois de poder articular o menor 
som compreensível. 

4 
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ESTADO ATUAL 

De uma fornia geral as perturbações mo
toras são mais acentuadas do lado direito do 
que do esquerdo, cujas contrações são compa
rativamente muito mais atenuadas. 

Os movimentos são ilógicos, desordenados, 
de grande amplitude, e a vontade não tem in
fluencia sobre eles. 

Nos membros superiores, os movimentos 
nitidamente acentuados â direita, são largos, 
irregulares, predominando a flexão do ante
braço sobre o braço, a supinação, executando 
os dedos movimentos alternativos de flexão 
e extensão. As espáduas são tomadas pelo mes
mo movimento convulsivo, abaixando-se e le-
vantando-se por acessos. A cabeça inclina-se 
lateralmente e para traz irregularmente, sendo 
os movimentos laterais direitos, os de mais 
evidente acentuação. 

No decúbito dorsal a cabeça toma uma 
atitude de inclinação franca para a di
reita. 

A perna direita faz sucessivos movimen-
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tos de rotação interna e externa, abdução e 
adução. 

A coxa deste mesmo lado flete-se combi-
nadamente com a bacia. 

Na face observa-se a contração irregular 
dos músculos fisionómicos ocasionando movi
mentos das comissuras labiais. A sua fisiono
mia, sob a influencia destas contrações invo
luntárias, tem uma mutabilidade expressiva 
extraordinária, que vai desde a expressão for
çada de um sorriso bisarro, ao aspecto triste 
daqueles que um grande desgosto moralmente 
deprime. 

Pedimos-lhe para que experimentasse pe
gar numa pequena moeda que lhe oferecemos. 
Fez diversas tentativas, estendendo a mão 
aberta, para logo ter de a recuar, os dedos 
fletiam-se e estendiam-se sem direção defini
da, e foi incapaz de alcançar o objectivo que 
desejava. A consciência da sua impotência 
para realisar ações voluntárias determinadas, 
emocionou-a fortemente, exagerando-se então 
muito os movimentos coreicos. 

E ' impossivel â doente conservar-se de 
pé, sem apresentar grande instabilidade de 
equilibrio. Só pode caminhar auxiliada pela 
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mãe, iniciando a marcha repentinamente com 
excitação, levantando ò pé muito alto, em mo
vimentos desordenados, fazendo tentativas 
improfícuas para o fazer avançar, e só depois 
disto pôde assenta-lo no chão, para com as 
mesmas dificuldades executar movimentos 
idênticos com o outro pé. O tronco é agitado 
de vez em quando por contrações, que o for
çam a atitudes incorretas, inclinando-se com 
frequência para diante, o que contribue para 
mais perturbar o sincronismo cinemático ne
cessário para uma boa execução da marcha. 

Deitada em decúbito dorsal, para do
minar os movimentos do membro inferior di
reito, coloca o pé esquerdo sobre o direito, 
exercendo uma pressão para obrigar o mem
bro agitado por acessos á imobilidade, sem 
contudo o poder conseguir. 

Os músculos do globo ocular obrigam-no 
por vezes a movimentos de lateralidade anor-
maes. A lingua executa ligeiros movimentos 
de vae e vem dentro da cavidade bucal. La-
ringoscopicamente a laringe está intacta. 
Tem sempre engulido bem os alimentos, o 
que nos demonstra a integridade motora dos 
músculos da faringe e esofago. Durante o 
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sono as perturbações motoras desaparecem. 
A doente dorme mal, tendo noites em que o 
sono é interrompido por insónias demoradas. 
Não ha trémulos fibrilares, nem atrofias mus
culares. A sua sensibilidade é normal, bem 
como a refletividaue muito difícil na verdade 
de verificar. 

Estetoscopicamente nada encontramos que 
mereça reparo no aparelho respiratório, 
assim como no aparelho circulatório, cujas 
perturbações são tão frequentes na coreia. A 
doente tem um apetite muito caprichoso, por 
vezes anorexia e obstipação intestinal. 

Fora destas manifestações coreicas per
tencentes propriamente ao quadro sintomato-
logico da doença de Sydenham, a nossa doente 
não pode falar. 

Esse mutismo não é explicado por paresia 
ou um caso especial, que a literatura medica 
cita, de coreia laringea, visto a integridade 
fisiológica dos seus músculos. Fizemos sobre 
ela atuar a sugestão, intimidando-a a pronun
ciar diversas palavras, e-com praser consta
tamos, que a doente, se bem que com esforço, 
repetiu aquelas que lhe pedimos para dizer: 
«quero, pai, padrinho», etc. 
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Não se tríitíi pois de uma afasia no sen
tido que a neuropatologia dá a esta palavra, 
nem tão pouco de uma possivel disartria cau
sada por movimentos dos músculos da laringe 
ou pela sua paralisia. 

A doente ouve e compreende nitidamente 
as questões que lhe são propostas, e evidencia 
essa compreensão pelo gesto e pelo olhar. 
Assim, digo-lhe: procura dar alguns passos; 
ela imediatamente tenta executar esta ordem. 

Queres esta moeda? pergunto-lhe. 
Tenta fazer um gesto afirmativo com a 

cabeça. 
Peço-lhe para me fazer compreender a sua 

vontade pela palavra, dizendo-lhe que já o 
pode fazer. 

Emociona-se, os movimentos tornam-se 
mais intensos, mas por fim rapidamente pro
nuncia : sim». . \.y-

A orientação terapêutica que deviamos se
guir no tratamento deste caso, estava clara
mente indicada. 

Experimentamos pois a sugestão sobre as 
manifestações coreicas, mas somos forçados a 
confessar, que não obtivemos os esperados re
sultados. 
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Se o mutismo desapareceu sob a sua in
fluencia, o que em breves palavras representa 
a sua natureza pitiatica, aquelas continuaram 
a seguir a sua natural evolução, melhorando 
pouco a pouco até á cura completa, pelo uso 
diário de três gramas de antipirina, uma das 
melhores medicações que conhecemos para o 
tratamento da coreia de Sydenham. 

Estes factos parecem-nos estabelecer com 
muita nitidez a dualidade das duas afecções 
na nossa doente. 

O diagnostico da coreia de Sydenham é 
fácil e poucas são as doenças que com ela se 
podem confundir. 

A incoordenaçao e ilogismo dos seus 
movimentos involuntários, a relativa len
tidão com que são feitos, a edade da doen 
te, levam-nos com facilidade a um tal dia
gnostico. 

Assim no caso presente, afastada a ideia 
de uma coreia sintomática, porque a observa
ção da doente não traduz qualquer lesão or
gânica que lhe desse origem, o diagnostico 
de coreia de Sydenham impõe-se muito natu
ralmente, e quasi será inutil o trabalho de 
estabelecer a diferenciação com outras neuro-
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patias, em que existem perturbações motoras 
variadas, como sejam: 

a) O tico de Salaam, caracterisado por 
movimentos muito rápidos e repetidos de fle
xão e extensão da cabeça, é uma doença da 
primeira infância que se manifesta sob a for
ma de acessos, influenciáveis pela vontade, o 
que permite a execução de acções determina
das, em oposição ao que acontece com a coreia. 

b) Os tremores tóxicos, histéricos, os da 
esclerose em placas, são oscilações ritimadas, 
de pequena amplitude. 

c) A ataxia estática da doença de Frie
dreich, alem da. sua sintomatologia especial e 
característica, as suas oscilações só se mani
festam, quando os membros pendem livre
mente, sem uma superficie resistente onde se 
apoiarem 

d) A variedade coreiforme da astasia aba
sia, facilmente se distingue porque os movi
mentos desaparecem completamente no re
pouso. 

e) A atetose, os seus movimentos são 
muito lentos e interessam quasi as extremi
dades dos membros. 

f) A doença dos ticos, cujos movimentos 
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são mais rápidos, esteriotipados, porque pela 
maior parte são perturbações motosas de na
tureza reflexa, não participando do ilogismo 
da coreia. 

ff) As myoclonias e as paramioclonias 
em especial, caracterisadas pelos movimentos 
clonicos muito rápidos, participando simul
taneamente da rapidez dos do tico e da inco-
ordenação dos da coreia, localisam-se geral
mente nos membros inferiores, desaparecem 
quando se executam movimentos voluntários, 
e reconhecer-se-hão facilmente pela sua ins-
tantaneadade e pela fraca intensidade dos 
seus abalos. 

h) A coreia histérica, designação sindro-
mal dos casos de pitiatismo, que apresenta 
como principal sintomatologia as manifesta
ções coreicas; o diagnostico é por vezes difícil y 

sendo o seu fundamental elemento de diferen
ciação a curabilidade pela sugestão. 

* * 

As manifestações coreicas da doente, cuja 
historia clinica acabamos de expor, são uma 
recidiva de uma coreia anterior. 
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Não são modificadas pela sugestão, e o 
seu aspecto cinemático e evolução colocam-nas 
dentro do quadro sintomatologico da coreia 
de Sydenham ; por outro lado apresenta este 
«aso um sintoma intercurrente, que lhe dá um 
particular interesse, o mutismo, que a influen
cia da acção sugestiva fez desaparecer, dé
ni onstrando-se assim a sua natureza pitiatica. 

Estas associações mórbidas são vulgares, 
p orque é com a histeria que a coreia tem re
lações mais intimas, a ponto de alguns autores 
a terem julgado da mesma nature sa que aquela 
névrose. 

Veremos no decurso deste nosso estudo 
sobre a coreia de Sydenham o valor desta ma
neira de ver. 



Algumas considerações 

sobre a coreia 

de Sydenham 

A primeira parte deste nosso traba
lho, tentamos esboçar um estudo 

sobre as névroses em geral. Tivemos então 
ocasião de resumir as principaes rasões, mui
tas das quaes de ordem clinica, que permitem 
afastar do quadro das névroses, numerosas e 
variadíssimas doenças, por muito tempo as
sim consideradas. Entre eslas figura a coreia 
de Sydenham, cujas perturbações motoras 
manifestadas em movimentos ilógicos e invo
luntários, desordenados e arritemicos, tão ca
racteristicamente a individualisant As mani
festações corei cas foram descritas magistral
mente por Sydenham, que pela primeira vez 
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em 1688, criou o tipo clinico desta doença, á 
qual com toda a justiça vinculou o seu nome 
ilustre. A influencia dos notáveis trabalhos 
do eminente medico inglez não se fez sentir 
desde logo em França. Foi só depois de publi
cada a memoria de Bouteille em 1810, que se 
inicia neste paiz a historia moderna desta 
neuropatia. 

Bouteille empregou o termo coreia para 
designar genericamente um largo agrupamen
to de variedades de estados patológicos, em 
que os movimentos ilógicos são sintoma pre
dominante, e soube distinguir a coreia essen
cial das coreias secundarias e falsas coreias. 
Considerava a primeira como uma doença da 
puberdade. 

E' desta propriamente que nos vamos 
ocupar. 

Muito se tem escrito sobre a coreia de Sy
denham e são numerosas as observações clini
cas acumuladas nas revistas da especialidade; 
apesar de tão vasta literatura, a sua patogenia 
ainda hoje se presta a controvérsia. E' inte
ressante passar rapidamente em revista os 
vários fatores, que podem influir tanto na sua 
oclusão, como na sua marcha evolutiva. 
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Para metodisarmos a sua exposição, resu
mamos, o que sobre tão importante assunto 
nos diz Paul Brook e Henri Grenet no tra
tado de medicina de Bouchard e Brissaud. 

Raqas e climas. A coreia é muito menos 
frequente nos paizes meridionais que nos do 
norte, e parece não existir nas regiões tropi-
caes. Os medicos francezes não a teem consta
tado na Martinica nem em Guadalupe. Ber-
therand e Preines Bey observou casos no Egito 
e na Algeria. 

Mitchell julgava a raça 'negra indemne, 
mas S. Roy contestou esta afirmação, porque 
no Medical Record descreve-nos um caso de 
coreia num preto de 7 anos. 

Estações. A uniformidade de opiniões so
bre a provável influencia das estações na co
reia não existe. Para J . Lewis seria a mesma 
que para r, reumatismo, que como é sabido 
ocupa um logar de destaquema patogenia da 
doença de Sydenham. 

A quadra do ano húmida e fria seria a 
que melhores condições reuniria, para o seu 
aparecimento. Outros ha que tem uma opi
nião antagónica, e assim Pritchaud e Segay 
observaram nas suas estatisticas, que o maior 
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numero de casos surgiram na primavera e 
no verão. 

Edaãe. A coreia de Sydenham quasi 
sempre pode aparecer entre os 6 anos e os 20, 
sendo, muito rara abaixo ou acima daqueles 
limites. A sua maior frequência está compreen
dida dos 6 anos aos 11. Tem-se falado em co
reia congenital, mas as observações não são 
concordantes, e os casos assim interpretados 
devem ser antes considerados, como uma for
ma de diplegia infantil relacionada com um 
grave estado lesionai cerebral. (Freund). 

Facto notável e de grande valor patoge-
nico, a frequência da coreia segundo a idade 
coincide com o periodo de maior actividade 
e desenvolvimento orgânico das crianças. 

Sexo. As estatísticas demonstram que 
dois terços dos casos pertencem ao sexo femi
nino. 

Similarmente á histeria é este o sexo mais 
atingido. 

Hereditariedade. Raramente se encontra 
nos antecedentes dos coreicos a hereditarie
dade similar. Money constatou 14 vezes a eo-
reia, num total de 214 casos, nos ascendentes. 

A mais vulgar é a hereditariedade de trans-
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formação, que nas estatísticas de Tribonlet fi
gura na proporção de trinta e um para tre-
sentos. Nos ascendentes dos coreicos encon-
tra-se com relativa frequência a histeria, a 
epilepsia, a neurastenia, as psicoses e o alcoo
lismo. 

Para M. Oddo o alcoolismo paterno e a 
histérica materna seriam muito frequentes. 

No nosso caso só podemos assinalar um 
certo grau de «nervosismo da mãe da doente, 
mas lia muitas observações em que a heredi
tariedade mórbida é absolutamente destituída 
de valor. 

Doenças agudas. Reliiez e Bartlez valo-
risaram a acção debilitante ocasional das fe
bres eruptivas, da peneumonia e da febre ti
fóide, como causa adjuvante nos fenómenos 
coreicos. Contudo a importância etiológica 
das doenças inficiosas somente foi posta em 
foco nos últimos anos. 

Triboulet defendendo a teoria inficiosa 
nesta doença, numa estatistica de 300 casos, 
encontrou 100 veze3 a coreia surgir no de
curso de uma doença inficiosa geral febril. 

E' a escarlatina, o sarampo, a erisipela, a 
coqueluche, a varicela, a variola, a pneumo-
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nia, a febre tifóide/ que por ordem decres

cente de frequência se encontram mais vezes. 
Mas acima de todas as es doeças inficiosas 

ocupa um logar mais importante o reuma

tismo articular agudo, Gr. Sée pois em evi

dencia como elemento etiológico. Em 128 co

reicas, encontrou' 61 casos de reumatismo 
intercurrente, isto é, uma proporção de 2 para 
5. Nestas 61 observações, 32 vezes tratavase 
de reumatismo articular ou subagudo, e nas 
restantes unicamente pôde constatar simples 
dores reumatoides. Entre as estatisticas relati

vas ás relações etiológicas da coreia e do reu

matismo convém citar a de Anglos que em 
108 coreicos, observou 14 casos complicados 
de reumatismo articular agudo e de cardio

patias. 
Lênhouse e Kiskes 33 casos de reumatis

mo em 36 coreias. A. de Garrot que em 80 
observações, constatou 45 % de antecedentes 
reumatismaes hereditários e 56 °/o de sopros 
cardíacos. Por outro lado, Gomby em 16 cov 
reias não pode obervar o menor sintoma de 
reumatismo. Leroux em 80 observações cons

tata 2 casos de reumatismo articular agudo, 
3 de reumatismo anterior, 13 com dores va

* • ■ ' 
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gas articulares ou abaticulares sem febre, e 
62 sem a menor manifestação reumática ; em 
resumo, nestes 80 casos, só em 5 foi possível 
encontrar o reumatismo articular agudo bem 
comprovado, De todos estes trabalhos estatís
ticos tão variados nas suas conclusões resulta, 
que ao lado dos casos onde a coreia évolue 
com reumatismo intercorrente ou foi prece
dida de anamnesticos reumáticos, outros casos 
existem, e numerosos, onde não podem ser 
constatados. 

Numa das sessões da sociedade de psi-
quietria de Pariz, 21 de Abril de 1910, M. 
Pelissies, apresentou uma observação muito 
elucidativa sobre a não especificidade da co
reia aguda e também da catatonia, mas em 
que se constata com claresa a naturesa infi-
ciosa da doença a par da importância que 
gosa a constituição psicopatica na sua deter
minação. 

Trata-se de uma jovem de 16 anos, com 
fortes taras de degenerescência e um pesado 
passado mórbido. O pae foi hospitalisado duas 
vezes por melancolia, morrendo tuberculoso. 
A doente aos 5 anos teve uma coreia grave 
que durou 3 mezes e fínalisou pela cura. Pas-
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sado pouco tempo teve uma recidira de pou
ca intensidade, alguns movimentos coreicos 
limitados á mão. Aos 10 anos diagnosticam-
lhe um inicio de tuberculose pulmonar ; na 
ocasião em que M. Pelissies a observou só pôde 

• constatar como reliquat no vértice pulmonar 
direito, uma ligeira diminuição do murmúrio 
respiratório e um certo grau de obscureci
mento da sonoridade â percussão. Empregou-
se num atelier ; trabalhava, tornando-se uma 
boa operaria. Tinha um temperamento afe-
tuoso mas instável, com momentos de gran
de tristesa. 

Num determinado momento, quando es
tava a trabalhar no atelier, começou a chorar 
e a gritar e diz que vae ficar louca. Vae para 
casa, sempre a lanientar-se. No dia seguinte é 
atacada por uma coreia violenta, que a obri
ga a um internamento no hospital. Aqui é-lhe 
feito o diagnostico de coreia, apresentando 
em resumo o seguinte : Temperatura 38",2. 
Reflexos tendinosos não sensivelmente exage
rados ; cutâneos normaes ; plantar : mobili
dade do grande artelho e abdução do quarto. 
Normaes as funções psiquicas. São-lhe feitas 
duas punções lombares: de todas as vezes 
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uma hemorragia vem incomodar o exame do 
liquido. 0 exame citologico mostra uma pro
vável linfocitose. Não se pôde obter a cultura 
microbiana com o liquido cefalo-raquidiano, 
a não ser, num dos balões em que o caldo foi 
turvado pelo estreptococus branco. São-lhe 
prescritas 6 gramas de antipirina por dia e 10 
centímetros cúbicos de eletrargol intravenoso. 

Ao 10.° dia cessaram os movimentos co-
reicos e a doente mergulha num sono profun
do. No dia seguinte a doente está muito calma, 
mas tem alucinações visuaes e auditivas. Cae 
num periodo de confusão mental, que desapa
rece para dar logar a um estado catatonico — 
mutismo, imobilidade esteriotipada, gatismo. 
Conforme a curva térmica se foi paulat ina
mente aproximando da normalidade, assim 
também esta variada sintomatologia foi desa
parecendo. M. Briand atribue a esta observa
ção o valor de uma experiência de laboratório. 
A. Hesnard cita um caso de coreia reumatismal 
aguda, cuja atenuação sintomática foi simul
tânea com o aparecimento de uma confusão 
mental agitada com delirio onirico, seguida 
de um acesso confusional de forma astenica. 
Notou-se como no caso anterior, a correspon-
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dencia da curva térmica com a curva nosolo-
gica. Estas duas observações são bastante su
gestivas. São coreias que um estado inficioso 
provocou, e vem em abono da tese da não es
pecificidade inficiosa coreica. O reumatismo 
articular agudo tem o mesmo valor patoge-
nico que qualquer outra infecção aguda seja 
qual fôr a sua naturesa. 

Doenças crónicas. Tem-se egualmente ave
riguado a oclusão da coreia consecutiva a va
riadas afeções crónicas. A histeria é cie todas 
estas doenças, a que mais frequentemente se 
associa ás manifestações coreicas, descre-
vendo-se mesmo uma coreia pitiatica. No 
nosso caso particular vemos, pelo menos, um 
fenómeno de naturesa histérica, o mutismo. 

Todas as afeções debilitantes podem 
crear um terreno propicio ao desenvolvimento 
da coreia, citando-se entre outras, a anemia, 
a clorose, o raquitismo e a escrofulose. 

Intoxicações. Muito excepcionalmente a 
coreia parece ser produzida por uma intoxi
cação. Contudo Triboulet cita dois casos: 
um pelo oxido de carbono, outra pelo iodo-
formio. 

Traumatismos. O choque traumático po-
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de produzir acidentes coreicos. Cita-se um 
caso de coreia intensa desenvolvida como 
consequência de uma lesão grave do humer o 
e curada com a reseção deste osso. 

Causas psíquicas. Tem-se dado uma im
portância muito grande ao papel da emoção 
na génese das manifestações coreicas. Numa 
das sessões da sociedade de neurologia e psi
quiatria de Paris, em que se ventilou o valor 
da emoção como causa dos acidentes coreifor-
mes e psicopáticos, chegou-se á seguinte con
clusão : « a emoção se bem que possa provo
car certos acidentes coreiformes, certas mio-
clonias, similarmente como a sugestão, nunca 
determina a coreia de Sydenham, podendo 
contudo exagerar-lhe os sintomas ». M. Louques 
tendo por objectivo especial encontrar uma 
causa emocional da coreia, analisou 138 
observações desta doença, compreendendo 
neste numero algumas recidivas. Não pode 
averiguar 6 menor vestígio emocional num 
terço dos casos. Pergunta este autor, se a emo
ção actuando sobre uni terreno nevropatico, 
adquirido ou hereditário, não seria capaz de 
provocar a coreia de Sydenham. Em metade 
das suas observações, não pôde achar taras 
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nervosas, apesar do inquérito feito, ser o 
mais rigoroso possível. Para ele a, predisposi
ção nevropatica é tão frequente nas divei'sas 
doenças, que mesmo associada á emoção, "não 
seria motivo suficiente para determinar a co
reia vulgar. A infeção é a causa verdadeira 
da coreia. As toxinas actuando sobre um sis
tema nervoso em pleno período activo de de
senvolvimento, provocá-la-iam, mesmo sem a 
a existência de uma predisposição nervosa, 
porque as complicações do sistema nervoso 
no decurso das doenças inficiosas, não impli
cam forçosamente previas taras nevropati-
cas. Elas estão antes na dependência da qua
lidade e quantidade das toxinas produzidas 
e nos acasos da sua dissiminação. 

M. Crocq de Bruxelas apresenta uma inte
ressantíssima observação, era que a emoção 
representa um papel primordial. 

Trata-se de um rapaz de 14 anos, sem ta
ras hereditárias ou pessoaes. 

Trabalhava numa oficina, onde estava en
carregado de regular o andamento de um 
maquinismo, movendô-se sobre uns rails, 
que percorria um trajeto ou 4 a 5 metros, e 
que ele podia parar á sua vontade. Certa oca-
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sião, caiu por ter batido com a coxa numa 
peça metálica ; viu a maquina rolar para ele 
e julgou que ia ser esmagado. Quando estava 
quasi a ser atingido, pode fugir. O trauma
tismo unicamente lhe produziu uma ligeira 
escoriação. A emoção que sentiu foi tão gran
de, que teve de abandonar o trabalho. Ao en
trar em casa surgem-lhe os primeiros movi
mentos coreicos no membro superior esquer
do, que rapidamente se generalisam. M. Crocq 
afirma não se tratar de uma coreia histérica. 

Nunca tinha tido reumatismo e o exame 
do aparelho circulatório mostrou a sua inte
gridade. Observando que clinicamente é im
possível diferenciar uma coreia nervosa da 
que é de origem inficiosa, conclue que uma 
emoção violenta só por si a pode crear. 

Podemos egualmente apresentar uma 
observação pessoal, em que a coreia teve 
como causa provável a emoção sentida pela 
doente, quando subindo uma escada de noite, 
julgou ver uma sombra suspeita que a aterro-
risou. 

A guerra moderna demonstrou que certos 
estados confusionaes podem ser determina
dos por fortes emoções. 
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Similarmente se poderá perguntar senão 
acontecerá o mesmo com a coreia de Syde
nham. Estas observações parecem confirmar 
esta maneira de ver. 

De todos estes elementos etiológicos, os de 
mais culminante importância são as infeçõesT 

a hereditariedade e as causas psiquicas. 
E' em volta deles que se constituíram as 

três principaes teorias patogenicas da coreia 
e que contam muitos partidários autorisados : 
a teoria reumatismal, a nervosa e a infi-
ciosa. 

A primeira considera a coreia como uma 
manifestação de reumatismo nervoso, cuja lo-
calisação é determinada pela predisposição 
nervosa. Os argumentos mais valiosos para 
defesa desta teoria são de ordem estatistica ; 
já vimos ao estudar a importância etiológica 
das infeções, quanto são discordantes as con
clusões estatísticas dos diferentes autores. 
Esta teoria não satisfaz, porque em muitos 
casos de coreia não ê possivel encontrar ves
tígios de reumatismo. 

Conhecida a naturesa micobriana do reu
matismo articular agudo, a teoria inficiosa 
confunde se justamente com esta. 
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A teoria nervosa eleva á entidade de né
vrose a coreia de Sydenham. 

Não põe em duvida a coexistência do reu
matismo ou mesmo das infeções nos fenóme
nos coreicos, mas faz avultar as taras heredi
tárias ou adquiridas, como principal fator 
etiológico. A associação do reumatismo a co
reia seria um exemplo frisante da coexistência 
vulgar das duas diateses nervosa e artritica. 
(Charcot) Joffroy concretisou melhor a teoria 
nervosa. Para este autor a coreia seria uma 
névrose cerebro-espinal de evolução. 

E assim se explicaria a época da sua apa
rição na puberdade, a sintomatologia psiquica 
e a variedade das perturbações observadas : 
movimentos coreicos, paralisias, perturbações 
reflexas e sensitivas. 

A natureza da coreia ainda mais explici
tamente foi formulada por Joffroy. Atribuía 
a sintomatologia característica da coreia, as 
suas perturbações motoras tão especiais, a 
uma anormalidade dos diferentes sistemas d© 
aparelho motor. 

O coreico seria de certa maneira urn de
generado, cuja anormalidade estaria latente, 
até que uma causa variável atuando sobre seu 
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organismo, a viesse por em evidencia. 0 reu
matismo, as infeções, a emoção, etc. seriam 
«ssas causas ocasionais. 

A histeria associa-se muitas vezes com 
coreia. P. Marie emitiu a hipótese da naturesa 
histérica da coi*eia, fundamentando-se na coe
xistência dos estigmas histéricos, principal
mente <*t ovarialgia nos coreicos. 

Comby conclue mesmo por considerar a 
coreia como uma névrose de evolução, tendo 
um grande parentesco com a histeria. 

Estas hipóteses não se coadunam com as 
ideias atuais de histeria. A coreia de Syde
nham é uma doença ciclica, frequentemente 
febril, e se é indiscutível a sua coexistência 
com as manifestações pitiaticas, sendo o nosso 
caso um interessante exemplo deste facto, di-
íerencia-se da histeria, porque os acidentes 
propriamente coreicos não se curam pela su
gestão. 

A teoria nervosa tem a utilidade de por 
«m relevo o valor da predisposição orgânica 
na génese dos fenómenos coreicos. 

A teoria inficiosa, a que hoje é mais ge
ralmente aceite, considera a coreia patogeni-
•camente como uma doença inficiosa. 
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Já noutra parte deste nosso trabalho apre
sentamos duas observações muito sugestivas 
em abono desta concepção. As opiniões divi-
dem-se sobre a especificidade do seu agente 
etiológico. Para uns qualquer agente inficioso, 
atuando sobre um terreno predisposto ou não, 
poderia dar logar ás manifestações coreicas. 

Outros porem consideram a coreia como 
uma infeção especifica. 

A especificidade da infeção coreica é 
apoiada nas seguintes observações, que não 
são concordes sobre a naturesa do micróbio 
patogenico. 

Pianese retirou da medula um bacilo, que 
inoculado em animais, os torna apáticos e pro-
voca-lhes um ligeiro tremor e movimentos 
convulsivos. 

A autopsia demonstrou a existência ex
clusiva destes bacilos no sistema nervoso. 

Leiden isolou no endocardio dos coreicos 
os diplococns encontrados por Triuboulet. 

E poderíamos ajuntar muitas outras obser
vações e estudos bacteriológicos. Como conse
quência de todas estas observações resulta, 
que a especificidade da infecção coreica não 
está provada bacteriologicamente, o que de 
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resto se harmonisa com a variabilidade das 
infeções causais que as estatísticas nos apre
sentam. 

A teoria inficiosa é de todas as teorias pa-
togenicas a mais racional, porquanto a coreia 
apresenta muitas analogias com as doenças 
inficiosas pois como estas pode ser acom
panhada de febre, de endocardites, de supura
ções, de artropatias, e ha observações em que 
indivíduos hereditariamente sem taras adqui
ridas, manifestaram perturbações coreicas. 

Compreende-se contudo, que não ha grande 
antagonismo entre estas teorias, se valorisar-
mos, individualisando as observações, numa 
justa relatividade, os elementos etiológicos 
em que elas se fundamentam: a hereditarie
dade e a infeção. 

Sendo pouco conhecida a anatomia pato
lógica da coreia, as teorias emitidas para a 
explicação das suas manifestações sintomáti
cas forçosamente baseiam-se em hipóteses 
mais ou menos discutiveis. 

Dentre estas estudemos as mais conhecidas, 
a teoria embolica, a discrasica e a nervosa. 

a) Teoria embolica. As manifestações 
coreicas seriam explicadas por lesões emboli-
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cas do sistema nervoso. Na maior parte dos 
casos mortaes, constata-se na autopsia, alem 
das lesões de endocardite végétante, embolias 
múltiplas do sistema nervoso, provenientes 
das cardiopatias, e que muitas vezes são as 
únicas lesões nervosas apreciáveis. 

Por similitude de ideias, generalisou-se 
este mecanismo patogenico dos casos graves 
aos ligeiros, atribuindo-se a sintomatologia 
coreica á embolisação dos centros nervosos. 

E ' a teoria defendida por Tuckwell. 
A experiência demonstrou que as lesões 

dos corpos opto-estriados ocasionam a hemi-
coreia. Foi baseado neste fato, que Struges, 
formulou uma hipótese, durante muito tempo 
adoptada, que explicava a coreia por embolisa
ção bilateral dos corpos opto-estriados. Estas 
ideias foram com rasão combatidas por Ray
mond. 

Com efeito, as lesões embolicas a serem 
admitidas, pelo menos para os casos de fraca 
intensidade mórbida, produziriam desorga-
nisações anatómicas tão grandes, que dificul
tosamente se poderiam harmonisar com a 
curabilidade geralmente fácil da coreia de Sy
denham. 
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Finalmente as embolias são provenientes-
das endocardites, que com frequência os co-
reicosapresentam; mas as autopsias feitas em 
doentes desta naturesa, demonstram contudor 

não serem constantes, não se encontrando em 
muitos casos as proprias lesões embolicas. 

o) Teoria discrasica. A anemia ê muito 
vulgar nos coreicos. A gravidade da coreia 
de Sydenham depende em muito do grau de 
astenia que estes doentes manifestam. 

Baseados nestes fatos clínicos, Bouchut & 
M. Brouardel interpretam as manifestações 
coreicas, como o efeito da falta de moderação 
do sistema nervoso, devido á insuficiência da 
sua nutrição. Qualquer excitação atuando so
bre um eixo cerebro-espinal assim depaupe
rado, provocaria as perturbações motoras co
reicas. Contra-argumenta-se que a anemia é 
um sindroma banalmente associado a tantas 
doenças, que dificilmente se comprehende que 
sirva para dar uma interpretação racional das 
manifestações coreicas, alem de que a hipoglo-
binuria não é tão frequente em relação ao nu
mero de casos, como o deveria ser a admitir-
se a teoria discrasica. 

c) Teoria nervosa. 
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A coreia seria causada por irritação do 
eixo cerebro-espinal e particularmente dos 
corpos opto estriados. Já vimos que experi
mentalmente se tem provocado a hemicoreia 
por lesões destes ganglios, a que estam ligadas 
algumas perturbações especiaes do movimento, 
como sejam os tremores. 

Jackowenko descreve lesões da coreia que 
parecem localisadas particularmente nos cor
pos optos-estriados. A explicação é incomple
ta, porque não nos diz a naturesa da i r r i ta
ção, nem onde nem como se exerce. 

Para Giuffre a sintomatologia da coreia 
seria dependente de um estado lesionai de 
todo o sistema piramidal desde o cortex á pe
riferia. 

Para Wernicke Ziehen as perturbações 
coreicas filiar-se-hiam em alterações dos pe
dúnculos cerebelosos superiores. 

Oddo admite uma intima participação dos 
centros cerebraes e cerebulosos. 

Maisalongo explica a coreia, tanto cróni
ca como aguda, pela ação das toxinas, (tanto 
microbianas, como provenientes de auto-into-
xicações), sobre a zona motriz, previamente 
alterada. 
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Interessante é a maneira de ver de 
Stewens, para quem a coreia dependeria das 
perturbações primitivas da refração. 

Os esforços repetidos da acomodação, a 
astenopia, constituiriam excitações especiaes 
suscetiveis pela continuação de provocarem a 
coreia. O tratamento da coreia de Sydenham 
seria pois oftalmológico. Para verificar esta 
teoria M. Stewens tratou diante de uma co
missão de New York Neurological Society, 
cinco casos de coreicos, obtendo apenas a cura 
de um, por este processo. Camprehende-se que 
esta teoria não é admissivel atualmente; con
tudo como as perturbações da visão não são 
raras nos coreicos, podem-se considerar como 
causas ocasionaes adjuvantes. 

O mecanismo do movimento coreico foi 
estudado por Wood nos animaes, que, atribue 
á falta ou fraquesa da ação inibitória da me
dula sobre as células motoras espinaes. 

As descai-gas intermitentes de fluxo ner
voso que provocam os movimentos coreicos, 
seriam devidas: 

1.° As células motoras medulares ten
dem normalmente a descarregar ritmicamen
te o fluxo nervoso. 
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2.° Normalmente estas descargas rítmi
cas são obstadas pela ação inibitória da me
dula. 

3.° Perturbada esta ação inibitória pro
duzem-se os movimentos coreicos. 

Estes movimentos, independentes da ação 
da vontade, far-se-hiam sem cansaço apre
ciável. 

A 'fiatomia patológica. 
Muito diversas são as lesões, que no de

curso das autopsias que se tem íeito de corei
cos, se tem encontrado; mas o substratum 
anatómico, onde se possa basear uma teoria 
patogenica racional e completa ainda não é 
conhecido. 

Anatomicamente podemos estudar as al
terações propriamente do sistema nervoso e 
as lesões de outros aparelhos. 

_/) Sistema nervoso. 
As lesões anatómicas do sistema nervoso 

na coreia de Sydenham são de muita espécie, 
mas relativamente banaes (M. Raymond). 

Entre estas, a paquimeningite vascular 
hemorrágica, a hiperhemia meningo-encefali-
ca, umas vezes generalisada, outras localisa-
da na protuberância e bolbo, nos corpos opto-

6 
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estriados, focos de amolecimento e lesões 
degenerativas das células do cortex, são as 
lesões mais frequentemente constatáveis 

Em certos casos foram encontrados der
rames ventriculares. 

Na medula espinal a hiperhemia, o amo
lecimento cervico-dorsal, a degenerescência 
das células ganglionares, são as mais vulgares 
alterações anatómicas observadas. 

Num estudo critico de todas estas obser
vações M. Raymond, resume desta forma a" 
sua interpretação: Que as lesões mais comuns 
dos coreicos são as lesões cerebraes, com as 
do coração. E' -raro as lesões encefálicas se
rem limitadas. A hiperhemia é o processo 
anatómico mais frequente, seguindo-se-lhe 
por ordem decrescente, o amolecimento e o 
encefalite. 

Apesar da pouca especificidade destas le
sões, alguns autores atribuiram-lhe valor su
ficiente para fundamentar teorias patogeni-
cas. M. Dumas admite que as lesões da coreia 
se localisam na pia mater, cortex, tratus pira
midal, núcleo ventricular e a medula. Con
sistiriam, nos casos agudos, numa hiperhemia 
intensa, com dilatação dos vasos, e pequenos 
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focos de hemorragia e tie amolecimento. Ha

veria infiltração dos espaços perivasculares 
por células redondas e proliferação inflama

tória periarterial. Tratarsehia de um pro

cesso inflamatório, causado por um microor

ganismo inficioso, ou produto toxico, simi

lhante ao que causa a sintomatologia reumática 
e as lesões cardiacas. As autopsias praticadas 
depois de 1880, apesar de todos os progressos 
da technica histológica, assinalam idênticas 
alterações ás reportadas anteriormente. 

Flechsig, Wollemberg, Jackowenko, entre 
outros, descreveram corpos especules, que se

riam característicos dos estados lesionaes da 
coreia, e encontrados em determinadas partes 
dos centros nervosos, a que chamaram kor

perchen. ■ 
Jackowenko examinando o eixo cérebro 

espinal, de 7 coreicos, conclue que as altera

ções descobertas se localisam sempre nos gan

glis centraes e particularmente na parte an

terior do segmento do núcleo lenticular que 
se chama globulus palidus ; por veze3 se en

contram no núcleo caudado e nas porções 
posteriores das camadas oticas. 

As lesões são constituidas por camadas 
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de corpúsculos lenticulares anormaes, que se 
aglomeram em volta dos vasos. 

Corpúsculos de forma ovóide, apresentam 
uma parte central sombria, que se cora com 
intensidade, sob a ação de certos corantes, e 
uma parte periférica clara. Os ácidos e os al
calis não tem influencia sobre eles, o que de
monstra a sua naturesa orgânica. Não são em-
pregnados pelo acido osmico, a eosina e o 
carmim. 

O iodo e o acido sulfúrico não provocam 
a reação característica de degenerescência 
amilóide. 

E' fraca a ação corante que sobre eles 
exerce o violete de genciana e o violete de 
metilo. 

A hematoxilina e o vermelho de magenta 
coram-nos fortemente. Seriam células que so
freram um processo de degenerescência hia
lina, processo este oferecendo uma localisa-
ção especial. 

O valor destas lesões foi muito diminuído 
pelas investigações ulteriores. 

Manarse demonstrou que estes estados le-
sionaes se encontravam em varias doenças in-
ficiosas. Examinando 20 cérebros de indivi-
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duos mortos por diferentes doenças inficio-
sas, encontrou lesões perfeitamente análogas 
aos pretendidos corpúsculos coreicos. 

Pelo contrario, não os constatou nas 
observações que fez sobre 19 cérebros de in
divíduos que sucumbiram n doenças de natu-
resa não inficiosa. 

Racionalmente é fácil deduzir, que estes 
corpusculas são produzidos por processos infi-
ciosos vários, não particularisando, por conse
quência, a anatomia patológica da coreia de 
Sydenham. As mesmas lesões vasculares e pe-
rivascalares foram provocadas num cão por 
injeção nas veias de productos putrefatos. 

Análogas conclusões foram formuladas 
por Sanfenauer, tiradas de cinco casos de co
reia aguda, terminados rapidamente pela mor
te no decurso de acidentes inficiosos graves. 

Constatou uma forte hiperhemia dos nú
cleos centraes do cérebro, e corpúsculos hia
linos, diferentes dos corpúsculos de Jackow-
enko, por se corarem pelo iodo. Na medula 
havia uma inflamação intersticial difusa da 
mesma naturesa. De todos os órgãos do siste
ma nervoso central, o menos atingido era o 
cérebro. 
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A .inalise destfis lesões induz-nos a consi
derar a coreia de naturesa inficiosa. Wollem-
berg observa que os corpúsculos da coreia jul
gados característicos, não teem nada de espe
cial, porque os encontrou em muitos outros 
indivíduos, quo sucumbiram a doenças muito 
diversas. 

Turner não pode encontrar lesões vascu
lares no exame que fez dos cortes da substan
cia cerebral provenientes de cinco doentes 
mortos de coreia. 

Ao nível do sulco de Rolando, as células 
piramidaes da camada profunda da zona cor
tical encontravam-se unicamente hipertrofia
das e opacificadas. 

Estas lesões, simples tumefação das célu
las piramidaes, não são indicio de uma des
truição irremediável da vitalidade celular, 
podem desaparecer por completo, para dar 
logar a uma completa « restitutio ad integrum » 
dos elementos histológicos. 

Um dos doentes de Turner tinha sucum
bido a uma infeção puerperal, e dois outros a 
cardiopatias, complicadas com a albumi
nuria. 

M. White na sessão da Pathological Socie-
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ty of London, onde a comunicação foi feita, 
observou que a gravidade extrema daquelas 
doenças, era suficiente para explicar taes es
tados lesionaes. Silvestri e Daddí encontra
ram uma atrofia dos prolongamentos proto-
plasmaticos das células do cortex e a sua 
chromatolise, o que os levou a aproximar es
tas lesões das da morte por insónia. 

Dupré e Camus assinalaram unicamente 
um certo grau de neuronofagia. Por outro 
lado Weill, e Galavardin nas observações que 
fizeram, não poderam constatar qualquer es
tado lesionai onde basear uma teoria explica
tiva da coreia. 

Alem das modoficaçòes anatómicas do 
sistema nervoso, muitas outras tem sido cons
tatadas em outros órgãos, avultando pela 
sua frequência as lesões cardíacas. O coração 
é quasi sempre atingido nas coreias mortaes. 

Teem-se descrito pericardites secas e com 
derrame. Por vezes ha depósitos fibrinosos, 
entre os dois folhetos serosos. 

As lesões provenientes das endocardites 
ulcerosas ou végétantes são as mais vulgares, 
sem se evidenciarem por carateristicos parti
culares. 
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Os estados lesionais dos outros órgãos, são 
de naturesa embolica e consequência das en
docardites. 

Tem-se mencionado supurações diversas^ 
entre as quais o abcesso parotidico, é muito 
frequente. 

A anatomia patológica da coreia é feita 
sobre casos graves que tiveram a morte como 
termo final da sua evolução. Apesar distov 

muitas autopsias se teem feito, absolutamente 
negativas em estados lesionais apreciáveis. 

Desta sucinta exposição das lesões da co
reia de Sydenham, fácil é depreender a sua 
enorme variabilidade e inconstância. Muitas 
delas, contudo, derivam de uma acção infe-
ciosa indiscutivel, e não se saberiam distin
guir daquelas que infeções diversas são ca
pazes de produzir. Os corpúsculos que Flechsig 
eWollemberg descreveram nos espaços perivas-
culares dos coreicos, encontram-se em mui
tas preparações anatómicas provenientes de 
doentes mortos por doenças inficiosas de va
ria naturesa. 

A ausência de alterações anatómicas em 
muitos casos observada, não é razão suficiente 
para atribuir a naturesa de névrose á coreia 
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de Sydenham, porque ha toxemias inficio

sas de tal gravidade, que não dão tempo a que 
se produzam lesões organisadas. 

A histeria, na atualidade tão esquemati

sada, separase distintamente do quadro noso

logico das manifestações coreicas. 
A importância das taras nevropaticas here

ditárias ou mesologicamente adquiridas, é o 
único ponto de contato, que vemos entre estas 
duas entidades mórbidas diversas. 

Em conclusão julgamos a coreia de Syde

nham uma doença em que a infecção, ou pelo 
menos a toxemia de origem diversa, tem um 
valor etiológico tão grande, que sobreleva 
todos os outros fatores que passamos em re

vista. 

VISTO. 

Almeida Garrett, 
IMPRIMA-SE. 

Maximiano de Lemos. 
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