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INTRODUCÇAO 

A paralysia geral é uma aífecção caracte-
risada anatomicamente, por uma periencepha-
iite diffusa; sob o ponto de vista symptoma-
tico, a paralysia geral, é constituída por um 
conjuncto de symptomas entre os quaes avul
ta o enfraquecimento progressivo da intelli-
gencia e da motilidade (demência e paraly
sia (*); os outros symptomas, delírio ambicioso, 
hypochondriaco, spasmos, convulsões, anes
thesias e perturbações sensoriaes, não são tão 
frequentes nem tão constantes. 

(1) Segundo Christian devia escrever-se ataxia e não paralysia. V. 
Ann. merl. psy., p. 32, 1879. 
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Antes, porém, da doença se constituir, 
existe sempre um período prodromico de du
ração muito variável, e durante o qual se ma
nifestam quer mudanças do caracter e hábitos 
do doente, quer uma perversão das faculdades 
moraes e affectivas, d'onde os actos de indeli-
cadesa, de improbidade, etc., tão communs 
n'este período, e que não poucas vezes con
trastam singularmente com os actos anteriores 
do doente. 

Apoz este período prodromico, que em na
da nos elucida sobre a natureza da doença 
que mais tarde se declarará, e que apenas nos 
auctorisa a considerar o possuidor de taes sym-
ptomas como um débil, vem o primeiro período 
que se annuncia por modos muitos diversos; 
mas, seja qual fôr a complexidade dos pheno-
menos iniciadores, observam-se sempre duas 
ordens de symptomas: perturbações da intel-
ligencia e perturbações da motilidade. 

Perturbações da intelligencia. — Sobre o fun
do demencial, symptoma quasi obrigado d'esté 
estado mórbido, mostra-se muitas vezes uma 
das duas formas de delírio — ambicioso ou me-
lancholico. O delirio ambicioso, também chama
do delírio de grandezas ressente-se no princi-
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pio, dos hábitos, profissão, ideas predominan
tes e da educação anterior do doente : um 
soldado será general; um commerciante fal-
lará de especulações maravilhosas pelas quaes 
ha-de adquirir sommas enormes; um athleta 
gabará a belleza das suas formas, a sua força 
prodigiosa, etc. Mas isto existe somente no 
principio, porque mais tarde, o delirio varia 
muito em quanto ao objecto, e nunca possue 
a fixidez, a coherencia do delírio da megalo
mania. Um paralytico geral, se alguém duvidar 
cia realidade das suas concepções delirantes, 
poderá teimar, poderá irritar-se, poderá ce
der; mas quasi nunca discute, e se o faz, as 
razões adduzidas são, em regra, absurdas ou 
pueris. A incoherencia é quasi característica 
do delirio do paralytico: um doente que se jul
gue possuidor de todo o universo, diz, depois 
de fazer alarde de todo o seu poder, que é 
jornaleiro ou operário em qualquer fabrica, de
signando com extrema exactidão o misero sa
lário que recebe ; outro declara ir casar-se com 
uma pessoa altamente collocada e termina por 
dizer que é casado. 

Quando o delirio é melancholico, podem 
observar-se todas as formas, na maioria dos 
casos encontra-se o deliro hypochondriaco que 
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na paralysia geral se apresenta quasi sempre 
sob o mesmo aspecto: o doente não tem ór
gãos, não tem cérebro, não tem intestinos, 
está morto. Muitas vezes, intercaladas nas 
ideas falsas as mais depressivas, encontram-se 
ideas de grandesas e de riquezas que se mani
festam apenas d'um modo passageiro. 

Perturbações de motilidade. — São pouco ac-
-cehtuadas n'este periodo; precisa-se analysar 
minuciosamente o doente para descobrir, na 
actividade apparente, a paresia que começa; 
por quanto, n'esta epocha, é habitual obser-
var-se uma actividade muscular incessante, 
e um tal gráo de agitação, que leva muitas 
vezes a julgar o doente affectado de mania 
aguda. 

Mais tarde as perturbações progridem e 
revelam-se principalmente pela hesitação da 
palavra, tremor fibrillar dos lábios e da lin
gua, desigualdade, dilatação ou contracção das 
pupillas, etc 

Segundo periodo. — Os phenomenos acima 
apontados progridem, accentuam-se: a locomo
ção torna-se cada vez mais difficil, os movi
mentos das mãos e dos dedos são sacudidos 
e indecisos, a palavra torna-se hesitante, a in-
telligencia e a memoria enfraquecem-se consi-
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deravelraente, e o delírio perde pouco a pouco 
o seu já diminuto vigor; as concepções deli
rantes circumscrevem-se a uma area cada vez 
mais estreita, limitando-se o doente muitas ve
zes cá repetição das mesmas palavras e á sim
ples execução dos mesmos actos. 

Terceiro periodo. —E' o período da decadên
cia orgânica; até aqui os symptomas paralyti
cus, quasi exclusivamente limitados aos mús
culos da vida de relação, attingem agora os da 
vida animal; o doente torna-se immundo, a 
paralysia do œsophago, dá legar muitas vezes 
a accidentes rapidamente mortaes; a alteração 
da nutrição geral, consideravelmente compro-
mettida, revela-se pela emaciação rápida de dia 
para dia, e pela presença de escbaras no sacro 
e regiões trochanterianas; em fim, o doente, 
mergulhado em um estado demencial profun
do, se os accidentes congestivos, os ataques 
epileptiformes, ou qualquer doença intercurren
te, lhe não abreviam os dias, morre numa 
decadência physica e intellectual das mais no
táveis. 

Eis o que, se pode chamar a evolução ty-
pica da doença. 

Mas a maioria dos casos está longe de 
apresentar esta regularidade ; pelo contrario, é 
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até raro encontrar-se um exemplar em que os 
phenomenos se succedam como fica indicado, 
pois que (parece-me podel-o dizer) ha, com 
effeito, poucas doenças que, como a paralysia 
geral apresentem maior copia d'accidentés e 
até mesmo, ás vezes, de verdadeiras surprezas. 
D'estes accidentes uns precipitam a marcha 
da doença, outros inversamente, prolongam-na, 
occasionando períodos de suspensão durante 
os quaes o doente, pelo menos, parece que 
melhora; são as remissões. E' d'estas que me 
occupo no presente trabalho. 

Ao Ex.mo Snr. Julio cie Mattos agradeço o 
auxilio que me prestou, e creia que, só para 
lhe manifestar a minha gratidão, me atrevi a 
mencionar o seu nome n'um trabalho de tão 
pouco valor. 
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As remissões, na paralysia geral, são atte-
nuações, algumas vezes desapparições com
pletas, mais ou menos duradouras, dos pheno-
menos psychicos ou somáticos, considerados 
conjuncta ou separadamente. Verdadeiras sus
pensões da evolução d'um processo cuja ter
minação é quasi sempre, senão constantemen
te fatal, tiveram, desde a descoberta da doen
ça, o condão de attrahir a attenção dos clíni
cos. Era para todos, (e ainda hoje é para 
alguns) a luz que havia de esclarecer a estra
da, no fim da qual encontrariam o premio dos 
seus esforços — a cura da doença. 

Actualmente, apesar da boa vontade de 
todos, a paralysia geral é, para a maioria dos 
clínicos, uma doença incurável. Mas, por que 
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o phenomeno de que me occupo não tenha 
fornecido até hoje os elementos necessários 
para a resolução do problema, não tem por 
isso perdido a importância; base, para os no-
sologistas, das theorias que dizem respeito á 
natureza da affecção de que é um epipheno-
meno, é para os clínicos uma meia cura, como 
diz Doutrebente, e credor por tanto dos cuida
dos de todos, visto que, onde se não pôde curar, 
melhorar é fazer muito. E n'este sentido tem-
se conseguido bastante. As remissões, com 
effeito, são hoje incomparavelmente mais fre
quentes do que outr'ora; e, com quanto ao 
melhor conhecimento da doença, e ao maior 
numero de observações, deve ser attribuida 
uma boa parte dos casos felizes que entram 
nas estatísticas, o tratamento melhor dirigido, 
concorreu muito para obter este resultado. Bas
ta lembrar-nos de que nos hospitaes de Paris, 
com a modificação para melhor no regimen 
alimentar dos doentes, augmentou o numero 
das remissões e a sua duração tornou-se maior. 
Não desconhecendo, pois, a influencia benéfica 
que, a boa alimentação e a boa hygiene, teem 
sobre a evolução d'esta doença, devemos tam
bém lembrar-nos que as mesmas estatísticas 
nos dizem que os bons resultados não estão 
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egualmente distribuídos pelas suas diversas 
formas. Com tratamento ou sem elle, as remis
sões apparecem principalmente, e n'isto não 
ha discrepância, nas formas maníacas, expan
sivas. E' n'estes casos, em que as conges
tões cerebraès deixam de produzir-se durante 
muito tempo, que se notam estas remissões 
verdadeiramente extraordinárias, durante as 
quaes, a falta quasi completa dos symptomas, 
tem por mais d'uma vez concorrido para que, 
no espirito do observador passassem por ver
dadeiras curas. «Pude tanto mais facilmente, 
na minha pratica, escapar a esta illusão, diz 
Parchappe, que mesmo nos casos em que a 
integridade das funcções parecia a mais com
pleta, eu encontrei constantemente, quando a 
observação era bem feita, vestígios, algumas 
vezes muito leves, de diminuição na força in
tellectual e embaraço da palavra.» (') Nas for
mas melancólicas as remissões são muito mais 
raras. A doença com esta expressão sympto
matica, tem uma evolução que corresponde na 
maioria dos casos, ao typo clinico de Baillarger. 

Uma vez declarada segue a sua marcha sem 

(1) Parchappe, cit. por Baillarger, ann. med. psy. 1877, t. 2.e p. 145. 
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deixar um momento de repouso ao doente, e, 
cabe-lhe melhor, do que á primeira, a denomi
nação de progressiva. Em qualquer d'ellas, po
rem, é principalmente nos primeiros períodos 
da paralysia geral, que estas suspensões são 
mais communs; pôde dizer-se que a sua fre
quência diminue com a edade da doença. Não 
obstante casos ha em que, indivíduos cobertos 
de escharas, immundos, completamente depau
perados, sem se poderem mover e em um es
tado de demência completa, readquirem as for
ças, faliam mais livremente, recuperam uma 
grande parte das suas faculdades intellectuaes, 
e conservam-se n'esse estado durante mezes, e 
algumas vezes annos. 

Estes doentes, ouvi dizer a alguém —«res
suscitam, para morrerem ao terceiro dia»—que
rendo assim accentuai' bem o estado anterior 
e o fim, ordinariamente proximo, a que estão 
condemnados. 

As remissões podem distribuir-se em três 
grupos. Em algumas remittem os phenomenos 
psychicos, e ficam persistindo os phenomenos 
somáticos; em outras dá-se o inverso, remittem 
os phenomenos somáticos e persistem os psy
chicos ; emfim algumas vezes as duas ordens 
de symptomas diminuem paralellamente, che-

/ 
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gando em um pequeno numero de factos, a des-
apparecerem de todo. 

Doutrebente (x) devide-as em duas espécies 
comprehendendo cada uma duas variedades : 

/ Momentâneas 

B emissões incompletas ; Duradouras 

\ Momentâneas Raras 
Remissões completas j 

/Duradouras ou cura Muito raras. 

N'esta classificação dá o auctor citado o 
nome de curas ás remissões completas e dura
douras. Não o pensa assim a maioria dos clini-
cos para quem o phenomeno, tal como o en
tende Doutrebente, não tem existência real. Se 
o doente n'estas condicções, dizem, for objecto 
d'uma observação minuciosa, encontrar-se-ha 
sempre n'elle alguma cousa reveladora da exis
tência da doença, que progride embora lenta
mente. Por que o doente, na apparencia, ra
ciocine bem, por que tem uma memoria relati
vamente fiel ouintelligencia sufficiente para 
que a sua conducta na sociedade seja regular, 

Frequentes 
\ Forma chronica / 
J ) Raras 
/Forma circular \ 

(1) Ann. med. psy. 1878. pag. 175. 
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não se deve tirar a conclusão prematura de que 
elle está curado, de que a suaintelligencia está 
sã, de que não conserva nenhuma alteração. 
Investiguem-se com cuidado todos os pheno-
menos da ordem moral e intellectual, compa-
re-se o estado presente da intelligencia com o 
estado anterior, e encontrar-se-ha então uma 
difTerença muito sensível entre as duas epochas 
da existência do doente. Tal homem que antes 
da sua doença era activo, intelligente, trabalha
dor, hoje é apathico. O seu cérebro não pode 
supportar um trabalho aturado, e abraça diffl-
cilmente o que outr'ora comprehendia á primei
ra vista. Capaz, quando muito, de exercer as 
suas antigas occupações, não pôde, por que a 
isso o obriga o seu estado, crear outras novas. 
A sua physionomia revela exteriormente esta 
decadência intellectual ; está morta, não tem 
expressão. 

Se da ordem intellectual se passar para a 
ordem moral encontram-se as mesmas mudan
ças, as mesmas alterações. O caracter, em ge
ral, perde a energia. O doente dá muitas vezes 
á sua família provas de affecto, ás quaes ella, 
muitas vezes, não estava habituada; chora por 
motivos insignificantes ; adquire hábitos seden
tários, e occupa-se muitas vezes de futilidades. 



27 

A sua opinião sobre um assumpto qualquer, 
muda a cada a instante á menor observação 
que se lhe faça ; intimicla-se facilmente e não é 
difficil arrancar á sua fraqueza um acto que, 
d'antes, repugnaria á sua consciência. N'este 
estado, veem-se algumas vezes individues, ou-
tr'ora com uma vida desregrada, tornarem-se 
modelos de bom comportamento religioso, com 
grande satisfação de suas familias que não com-
prehendem que, n'esta rápida transição, existe 
um signal evidente de enfraquecimento intelle
ctual ('). 

Tal é a opinião do maior numero. Explore-
se convenientemente que se hade encontrar al
guma cousa. 

Ha, com effeito, observações que me im
pressionaram dum modo notável pela sua lon
ga duração, (25 annos) sem que, no dizer dos 
observadores, se podesse em taes casos sur-
prender o mais leve vestígio da doença. Em vis
ta do pequeno numero de factos d'esta ordem 
e dos que, incomparavelmente mais numerosos, 
a observação fornece todos os dias, o meu es
pirito oscillou, lendo os primeiros, entre uma 
verdadeira cura ou um erro de diagnostico. Não 

(1) Sauze Etudes sur la folie. 1802. p, 206. 
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posso, não sei pronunciar-me. Aos observado
res experimentados compete a resolução de tal 
problema. 

Eu comprehendo a possibilidade das curas ; 
basta para isto lembrar-me de que o próprio 
facto da remissão corresponde necessariamente 
a uma attenuação do processo phlegmasico; que 
se accentue o phenomeno cada vez mais, e a 
doença acabará por se curar. 

Mas, pergunto, cura-se ou não se cura? 
Em quanto não vier a resposta penetrare

mos nos arraiaes dos dois contendores e pro
curaremos vêr se alli tudo é ordem. 

Um homem soffreu a acção d'um agente 
traumático, na região frontal por exemplo, que 
lhe fracturou o craneo, havendo penetração de 
esquirolas ósseas na massa encephalica; e apre
senta, por este motivo, um certo numero de 
symptomas, entre os quaes pode existir a de
mência. A ferida suppurou, eleminaram-se os 
tecidos mortificados, em fim, cicatrizou. Este 
homem é para todos um exemplo de cura das 
feridas do encephalo, e no entanto como as cel-
lulas cerebras lesadas foram substituídas por 
tecido fibroso, a sua vida intellectual pode mos
trar lacunas reveladoras d'aquella troca de sub
stancia. Ninguém diz d'um individuo, n'estas 
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condições, que o trabalho phlegmasico conti
nua, é um enfermo mas de modo nenhum um 
doente. NoL encéphalite intersticial pode acon
tecer a mesma cousa. Imaginemos o processo 
no começo e sigamol-o na sua invasão progres
siva ás partes visinhas. 

As cellulas nervosas, que primeiro foram 
affectadas, são as que, com mais razão de ser, 
devem estar mais compromettidas, e um mo
mento virá em que a actividade das cellulas da 
região doente varie entre zero e o estado nor
mal. Supponhamos que por qualquer causa o 
processo pára n'este momento; algumas d'ellas, 
sufflcientemente vivas, readquirem a sua func-
ção, ao passo que outras não o podem fazer. 
Assim, ainda que o processo acabe, uma ou ou
tra porção do cortex cerebral é silenciosa. Será 
então, uma leve demência, uma ligeira modifi
cação do caracter, razão sufficiente para se di
zer que o processo continua ? Eu creio que não. 

As questões de medicina legal que se re
ferem ao período das remissões não ficam por 
isto prejudicadas, não deixam de ter a sua ap-
plicação, por que pouco importa que uma per
turbação mental seja o resultado d'um processo 
que já não existe, ou d'uma doença em activi
dade. 
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Muitas remissões completas são susceptíveis 
(Testa interpretação, principalmente aquellas 
que contam uma duração de oito, quinze, vinte 
annos e mais sem que a observação mostrasse, 
durante tão longo período, a mais leve pertur
bação psychica ou somática. 

Porem, o conselho de Sauze — investigai mi
nuciosamente—seria applicado n'estes casos 
com todo o rigor? 

As observações d'esté género que tive oc-
casião de 1er, e que são pouco numerosas, não 
tinham os requisitos necessários para que o 
meu espirito acceitasse a cura como um facto 
incontestável. Trata-se, com effeito, de indiví
duos cujos recursos intellectuaes, antes da 
doença, não eram conhecidos ou que pelo me
nos não foram mencionados, e de quem o me
dico tem conhecimento, em uma dada epocha 
depois da sua sahida do hospital, ou por uma 
observação propria, mas rápida, ou então por 
indicações da familia que de modo nenhum, 
(para o caso em questão)nos pôde merecer con
fiança. Alem d'isto não se compara, nos sup-
postos curados, como devia ser, o estado men
tal actual com o anterior, e julga-se do grau de 
intelligencia pela do commum dos homens. Ora, 
imaginemos um homem intelligente, instruído, 



;ii 

afïectado de paralysia geral, e em quem se deu 
uma remissão, pouco tempo depois do começo 
da doença ; concebe-se que este homem men
talmente inferior a si mesmo, seja superior a 
outro que não teve a mesma educação, embo-
re gose da saúde mais perfeita. E' que, real
mente, as ruinas dos grandes edifícios tem mui
tas vezes mais bellezas do que certos palácios. 

Taes são os motivos da minha reserva. 
Em algum dos campos deve estar a razão. 

Porem, se o pouco que pude colher, fosse bas
tante para acceitar um dos dois modos de vêr, 
eu abraçaria de preferencin a opinião dos par
tidários da não curabilidade. 

Mas não quero fazer juizo por tão pequeno 
numero de factos, e lembrarei que, no pensar 
de Voisin e de muitos outros, a loucura paraly
tica de Baillarger é apenas uma paralysia geral 
curada no primeiro periodo. 

As oito observações que apresento dizem 
respeito a doentes que eu não acompanhei em 
todos os períodos da sua doença. Alguns nun
ca os vi e os restantes surprendi-os já no pe
riodo de remissão. Os diagnósticos pertencem 
ao Snr. Julio de Mattos. 
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OBSERVAÇÃO I 

Maria... entrou para o hospital do Conde de 
Ferreira a 27 d'outubro de 1884, tinha a pro
fissão de costureira. A causa moral ou physi-
ca da sua doença não é conhecida. 

A 27 d'outubro, dia da sua entrada, a 
doente está muito agitada, com uma grande 
necessidade de movimentos, feições animadas 
e olhar brilhante. Interrogada, disse ser extre
mamente rica: possuia vestidos e jóias de pre
ços fabulosos, como ninguém antes d'ella pos
suia; tinha grandes projectos de beneficência: 
havia de distribuir toda a sua fortuna pelos 
pobres, fundar asylos, etc. e entretinha inti
mas relações com as pessoas mais altamente 
collocadas; poucos momentos depois disse que 
era costureira. 

Novembro 6. —As ideias delirantes eram 
as mesmas. Interrogada de novo sobre a sua 
profissão, responde que é costureira; não se 
recorda do dia em que veio para o hospital, 
que ella toma pela sua habitação. 

Examinando o habito externo nota-se uma 
physionomia que exprime o contentamento; as 
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mãos são agitadas por um tremor muscular 
espontâneo, que augmenta durante os movi
mentos voluntários, tremor fibrillar dos lábios 
e da lingua; desigual dilatação das pupillas. A 
agitação era menor do que nos dias antece
dentes. A partir d'esté dia a intensidade das 
perturbações intellectuaes e somáticas dimi
nue até que, TIO dia 14 de novembro, consta-
ta-se a total desapparição do delirio, bem co
mo da agitação. 

O seu estado melhorou também bastante 
pelo que diz respeito aos phenomenos somá
ticos : (leve hesitação da palavra, tremulo fi
brillar dos lábios) a ponto de chegar a permit-
tir-lhe occupar-se de trabalhos de costura. 
Tornou-se muito dócil e com quanto perma
necesse um certo gráo de demência, tinha 
consciência do seu estado anterior. Esta re
missão durou três mezes, e em todo este perío
do nada se deu de notável. 

A 18 de fevereiro de 1885, o delirio de 
grandezas reapparece, e com elle, insomnia. O 
enfraquecimento da doente era já, então, mui
to considerável, e entre os phenomenos somá
ticos, avulta mais do que nunca, o embaraço 
da palavra, e o nasalamento da voz. 

Em julho appareceram hematomas das ore-
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lhas; necessidade de guardar o leito, e depois 
ulceras de compressão na região sagrada. 

Em agosto, 4 dias antes da morte, appare-
cem contracturas dos músculos dos membros 
superiores e inferiores, dos masseteres, dos 
sterno-cleydo-mastoideos e splenicos. 

A morte teve logar a 14 d-agosto de 1885. 
A necroscopia verificou as lesões macros

cópicas da paralysia geral, (i) 

OBSERVAÇÃO II 

Alfredo... jogador, solteiro, 36 annos; en
trou para o hospital a 14 de junho de 1885, e 
apresentava como symptomas essenciaes, ideas 
de grandeza : tem milhões, é general, é prín
cipe, é formosíssimo; tem um penis de peso 
incalculável, é filho d'Egas Moniz e neto de J. 
Pinto Ribeiro, etc. Vê por toda a parte pedras 
preciosas e toma por diamantes e saphyras 
as pedras que encontra pelos jardins do hos
pital. Existiam também phenomenos somáti
cos: embaraço da palavra, tremor fibrillar dos 

(1) Keíiro-me ás lesões que mais commummente são observadas : espes
sura maior das meningeas, adhereneias d'estas ao cortex cerebral, granulações 
ependymarias e atrophia das circumvoluções. 
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lábios e da lingua, e diminuição da força mus
cular dos braços. A demência e os phenome-
nos somáticos, accentuavam-se de dia para dia, 
e o doente adquiriu, em pouco tempo, hábitos 
immundos. 

Pelos fins de dezembro, notou-se uma re
missão de todos os symptomas : o delírio de 
grandezas desappareceu inteiramente, persis
tindo apenas, e muito diminuídos, a hesitação 
da palavra e um certo gráo de demência. Este 
homem, mandando-lhe resolver um problema 
de arithmetica, seguia o processo, e fazia as 
operações necessárias, geralmente com exacti
dão; mas, não era capaz de relacionar o resul
tado com o enunciado do problema. Teve alta 
a 28 de fevereiro de 1886. 

Ha pouco tempo tive noticias d'esté doen
te. Não ha delírio, mas os phenomenos somá
ticos e a demência tem progredido muito, 
principalmente a hesitação da palavra. 

OBSERVAÇÃO III 

Neves... empregado commercial, solteiro, 
38 annos—admissão em 11 de julho de 1885. 
Apresenta ideas de grandeza: tem milhões de 
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libras, possue o integral conhecimento de to
das as línguas, é oriundo de família principes
ca e tem relações intimas com todos os mem
bros das casas reinantes da Europa, etc. Exis
tia além d'isto, embaraço da palavra, tremor 
fibrillar do orbicular dos lábios, agitação, en
fraquecimento notável da memoria e da intelli-
gencia. 

Permaneceu n'este estado durante dois 
mezes, no fim dos quaes houve uma remissão 
completa dos phenomenos somáticos, ficando 
o doente mergulhado em um estado demên
cia! profundo. 

Durante o período de remissão tive occa-
sião de vêr muitas vezes o doente e encon-
trei-o sempre a passear na enfermaria com os 
braços em constante movimento; elevava-os á 
altura da fronte abaixando-os depois, com for
ça, sobre a região epigastrica; de vez em 
quando, dentre os sons inarticulados que sol
tava, destacava-se a palavra «milhões». 

Alguns dias antes da morte reapparece-
ram os phenomenos somáticos. Esta foi pre
cedida de hemiplegia direita e ataques epile-
ptiformes, que duraram muitas horas e foram 
seguidos cie estado comatoso. Morreu a 9 d'a-
bril de 1886. Não se fez necroscopia. 
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N'esta observação vemos um caso de re
missão dos phenomenos somáticos com persis
tência do delido. E' verdade que este ultimo 
symptoma não se manifestava com o vigor e 
energia que tinha na occasião em que o doen
te deu entrada no hospital e nos dois mezes 
seguintes; mas também é verdade que elle 
existia e se revellava, no monologar inintelligi-
vel do doente, pela palavra «milhões». A sua 
attenuação era simplesmente devida ao estado 
demencial profundo em que a pouca vitalida
de das cellulas nervosas se gastava em conce
pções d'aqnella natureza, fazendo lembrar, em 
ponto pequeno, as perturbações intellectuaes 
dos primeiros períodos. 

OBSERVAÇÃO IV 

Lino..., pescador, casado, 42 annos de ida
de. Admissão em 24 de março de 1883. Este 
doente tinha delírio de grandezas: era rico ti
nha dinheiro em todos os bancos, pescava mi
lhares de pescadas. Sabia fazer tudo com mais 
habilidade do que ninguém ; via os peixes em 
profundidades enormes; sabia latim, etc 

Existia tremor accentuado do orbicular 
dos lábios e da lingua; as pálpebras eram agi-
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tadas por movimentos contínuos; embaraço da 
palavra muito manifesto, tremor das mãos, pu-
pilla direita mais dilatada do que a esquerda. 
Pouco tempo depois appareceu kleptomania e 
hábitos immundos. 

Este estado conserva-se durante os mezes 
de abril e maio e o período de tranquillidade 
apparece em junho do mesmo anno. O tremor 
dos lábios e das mãos permanece assim como 
a hesitação da palavra e a desegualdade pupil-
lar. O delírio e as tendências kleptomanas, re-
mittein completamente, notando-se então que 
as faculdades intellectuaes estavam muito en
fraquecidas: não se lembrava do dia em que 
entrou para o hospital, e ignorava o anno em 
que estava. 

Sahiu em julho de 1888; retomou os tra
balhos do mar, que manteve algum tempo, 
morrendo mezes depois, segundo indicações 
dadas por pessoa da terra do doente ao Snr. 
Julio de Mattos, coberto de chagas e paralysado. 

OBSERVAÇÃO V 

Amelia. . . , meretriz, 32 an nos de edade ; 
admissão em 19 de setembro de 1883. 

Esta doente entrou para o hospital em pe-
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riodo de remissão de phenomenos somáticos e 
•delirantes ; havia apenas um enfraquecimento 
considerável das faculdades intellectuaes. Mui

to dócil, com feições que expremiam o conten

tamento e uma satisfação intima, passava os 
■dias pela enfermaria em entretenimentos fú

teis. Para o seu espirito infantil era tudo sobre

natural. Sem vontade, sem. querer, obedecia só, 
sem que nunca o rosto deixasse de traduzir 
aquella immotavel expressão de contentamen

to. Houve a principio um leve embaraço na ar

ticulação das palavras. 
No attestado medico que acompanhava a 

doente no dia da admissão diziase que antes 
d'esta tranquillidade tinha havido durante um 
certo tempo (não determinado) agitação e delí

rio. Esta remissão foi longa, pois que só em de

zembro de 1885 appareceram os phenomenos 
physicos da paralysia, deixando então de ser 
considerada como uma demente simples. Desde 
•aquella data os phenomenos somáticos progre

diram consideravelmente ; o embaraço da pala

vra tornouse extremo ; a marcha difficultouse 
c depressa a doente acamou, apresentando re

petidos ataques apoplectiform.es. 
Morreu a 10 de fevereiro de 1886. 

http://apoplectiform.es
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A necroscopia revelou as lesões somáticas 
da paralysia geral. 

OBSERVAÇÃO VI 

Libania.. . solteira, creada de servir, 40 an-
nos, foi adrnittida em 3 d'abril de 1883. 

Ao principio parecia affectada de simples 
excitação maniaca, com ideas de grandeza: 
muito ouro, muito considerada. Os phenome-
nos somáticos muito pouco accentuados, ou nul-
los, no dia da admissão, manifestaram-se mais 
tarde por um leve embaraço da palavra; por 
esta occasião já a demência era bastante pro
nunciada. 

Ao fim de 3 mezes o delírio desappareceu; 
o seu estado melhorou muito e, a despeito d'um 
certo enfraquecimento intellectual, foi-lhe dada 
alta, ficando na casa a fazer serviço na lavan
deria. 

Esta doente foi considerada como curada 
pelo Snr. Dr. Senna. Cedo, porem, veio o des
engano. 

O enfraquecimento das faculdades, nomea
damente a amnesia, foram-se accentuando, e 
em julho de 1884 os phenomenos somáticos 
appareceram mais exagerados do que nunca, 
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sobretudo cio lado da linguagem. Morreu a 22 
d'outubro de 1885. 

A necroscopia revelou as lesões mocrosco-
picas da paralysia geral. 

OBSERVAÇÃO VII 

José... tintureiro, solteiro, 45 annos. 
Entrou para o hospital do Conde Ferreira 

a 8 d'agosto de 1883. 
Interrogado, no dia da admissão, dava res

postas incohérentes, e encontrava qualquer per
gunta ou occasião sempre propria para enume
rar as suas aptidões, tornar conhecida a sua 
fortuna: possuía milhões de libras, e os homens 
podiam considerar-se ricos depois da sua mor
te, pois que pertenceria a cada um a grande 
somma de um quartinho com um pataco ; havia 
de restaurar os conventos, tornar obrigatório 
para todos o serviço militar, por que queria 
consquistar o Brazil e Gibaltar; a falta de sol
dados era supprida pelo seu talento estratégico. 
Amnesia, demência e agitação. 

Os phenomenos somáticos eram salientissi-
mos: deseguaklacle pupillar ; tremor dos mem
bros e dos lábios e extrema difficuldade na ar
ticulação das palavras. 
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Depois de mez e meio de tratamento o de
lírio, a agitação e os phenomenos somáticos 
desapparecem, restando apenas um grande en
fraquecimento intellectual. Teve alta em 1 d'ou
tubro de 1883. 

Quatro mezes depois de ter sahido do hos
pital, o snr. Julio de Mattos, encontrou este 
doente casado e com phenomenos somáticos 
salientissimos. 

OBSERVAÇÃO VIII 

Cardoso... militar,37annos, casado; entrou 
para o hospital em 10 d'agosto de 1885. —Ha
via delírio de grandezas: era um grande poeta; 
havia de cantar as virtudes d'uni seu superior 
em versos de vinte e cinco syllabas ; tinha um 
poema quasi concluído ; era militar condecora
do, etc. Pelo que diz respeito aos phenomenos 
somáticos havia no principio uma leve hesitação 
da palavra que, assim como o delírio, desap-
pareceu rapidamente. O doente sahiu do hos
pital considerado como curado, a 1 d'outubro 
de 1885, pois que não havia (?) enfraquecimento 
intellectual; mas pouco tempo depois o seu 
estado peiorou e entrou d'esta vez para o hospi
tal militar onde se conservou um certo tempo 
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no flm do qual sahiu para de novo tornar a en. 
trar em estado dementai accentuado. Emflm, a 
iy de março de 1886 foi de novo readmittido 
no hospital do Conde Ferreira, em um período 
adiantado da paralysia geral com ideas disso
ciadas e incohérentes de grandeza. Os pheno-
menos somáticos são intensíssimos. 

Este doente não foi sempre tido como um 
paralytico geral. Falia o snr. Julio de Mattos: 
«Creio ter commettido um erro de diagnostico 
com este doente. 

Na primeira admissão considerei-o affecta-
do de excitação maniaca simples com delírio 
de grandezas (seria um grande poeta, um mi
litar condecorado, etc.), embora nos primeiros 
dias notasse uma tal ou qual hesitação da pala
vra que logo desappareceu. 

Este desapparecimento rápido e o desap-
parecimento ulterior de todo o delírio, não res
tando enfraquecimento apreciável da intelli-
gencia, levaram-me a fazer aquelle diagnostico. 
A minha actual opinião é inteiramente diversa. 

Pouco depois da sua sahida d'aqui (hospi
tal) o doente recahiu, entrando no hospital mi
litar d'onde, uma vez sahido, principiou de es-
crever-me cartas absurdas, em que o tremulo 
dos caracteres era especifico. Depois, não sei 
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de quanto tempo, voltou ainda ao hospital mi
litar, onde o consideraram idiota, até que de 
novo aqui foi admittido. E' hoje um dos exem
plares mais perfeitos de paralysia geral. O meu 
equivoco proveio de observar o doente ao co
meçar um penodo de remissão.» 

Taes são os factos que pude colher; são, 
como disse algures, pouco próprios para fazer 
nascer no espirito d'alguem a idea de curabili-
dade. 

N'estas observações a duração das remis
sões variou entre d#ts mezes e dois annos (V. 
obs. I,V e VJ) e distribuem-se do seguinte modo. 

Nas observações I, II e VI remitte com
pletamente o delirio, conservando-se alguns 
phenomenos somáticos muito attenuados e de
mência. 

Remitte completamente só o delirio na ob
servação IV. 

Remittem só os phenomenos somáticos na 
obs. III. 

Remittem completamente o delirio e os 
phenomenos somáticos nas observações V e 
VII. 

Remittem todos os symptomas na obser
vação VIII. 

De todos os svmptomas os mais fugazes 
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são o delido e a agitação, e os mais persisten
tes são o embaraço da palavra e a demência. 

Os diversos casos que acabo de mencionar 
não foram precedidos de nenhum phenomeno 
ao qual se podesse attribuir o apparecimento 
das remissões; reíiro-me ás suppurações pro
longadas, erupções furunculosas, erysipelas, 
dysenterias, emflm, qualquer doença intercur
rente que, segundo dizem todos os auctores, 
provocam n'um grande numero de casos, aquel-
le phenomeno. E também, pelos esclarecimen
tos que os clínicos assistentes me forneceram, 
ao contrario do que a leitura de muitas obser
vações me fez suppor, as remissões não appare-
ceram abruptamente ; os doentes na sua rege
neração percorreram em sentido inverso o 
caminho que tinham percorrido na sua deca
dência, isto é, foi sempre lenta e gradual. 
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Como explicar estas remissões ? Esta ques
tão liga-se intimamente com outra—a da natu
reza da paralysia geral. 

«Se nos reportarmos, diz Ritti, aos annos 
da descoberta da paralysia geral, encontramos 
desde a origem, uma dupla corrente : a da uni
dade estabelecida por Bayle e a do dualismo 
defendida por Esquirol e seus discípulos. Esta 
dupla corrente perpetuou-se até aos nossos 
dias.» (l) 

Entre os partidários da primeira encontra
mos clinicos como Falret, Laségue, Linas, 
Marcé, Parchappe etc. Este ultimo, um dos mais 

(1) Christian et Ritti. Art. paralysie génú. in diction. Ency. des 
médicales pg. 721. 
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decididos partidários da unidade da doença, 
escrevia em 1838 : «de toda esta discussão de 
factos, resulta, que existe uma espécie de lou
cura, na qual ha lesão simultânea da intelli-
gencia e da motilidade ; que tem uma marcha 
geralmente aguda (?) ainda que possa passar 
ao estado chronico ; que tem uma terminação 
constantemente fatal, e com a qual coexistem 
muitas alterações pathologicas, entre as quaes 
ha uma constante e pathognomonica, o amolle-
cirnento da camada cortical.» (*) 

Mais tarde, em 1858, perante a sociedade 
medico-psychologica, defendendo as mesmas 
ideas concluía assim: «N'est ce pas en effect 
une espèce morbide distincte de toutes les ou
tres, une maladie qui se produit sous l'influen
ce de causes entraînant la surexcitation du cer
veau, principalement chez l'homme et dans la 
Virilité; dont les symptômes se résument en 
une lésion général et simultanée de l'intilligen-
ce, du mouvement et de la sensibilité, qui a 
pour siège la couche corticale des deux hémis
phères cérébraux qui a pour caractère anato-
mo-pathologique constant un ramollissement in-

(1) Snr. les altérations de l'encéphale dans l'aliénation mental, pg. 
160. 
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flamatoire de la couche cortical cérébral dans 
les deux hémisphères, qui, à travers des con
gestions cérébrale plus au moins répétées, en
traînant de jour en jour un affaiblissement 
plus prononcé de l'intelligence, du mouvement 
volontaire et de la sensibilité, aboutit fatale
ment à la mort par la congestion ou par le 
marasme cérébral? (Annales médico-psychologi
ques, 1858, pg. 473). 

A esta entidade mórbida deu Parchappe a 
denominação de loucura paralytica querendo 
com isto tornar bem patente, que as perturba
ções psychicas e somáticas dependiam duma 
única e mesma lesão. 

A theoria dualista, esboçada por Esquirol, 
que embora não chegasse a isolar a doença, 
cuja expressão symptomatica conhecia como 
poucos, tem apresentado desde esta epocha 
até hoje, aspectos muito diversos. 

xlssim, para este auctor, a doença em ques
tão era uma complicação muito frequente da 
loucura, era um accidente que evolucionava 
em um organismo depauperado por aquella 
aggravando-lhe consideravelmente o seu pro
gnostico. 

Para Pinei a paralysia geral é realmente 
uma doença particular, mas que não tem outro 
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caracter senão as perturbações de motilidade, 
as perturbações psychicas, quando existem, 
pertencem á loucura. E' a theoria de Espuirol 
invertida. 

Mas, d'entre os adeptos d'esta doutrina, 
não ha nenhum mais convencido, e que tenha 
reunido maior somma de materiaes em seu fa
vor, do que Baillarger. Esta questão occupou 
no seu espirito, desde 1858 até hoje, o logarde 
predilecção. Depois de tão longo trabalho de-
teve-se definitivamente na opinião formulada 
nas seguintes proposições : 

«1." A paralysia geral não tem três ordens 
de symptomas pathognomonics (delido, de
mência e paralysia) ; tem apenas dois : demên
cia e paralysia. 

2.° A paralysia geral é essencialmente e uni
camente uma demência paralytica; ella con
stitue uma doença especial, perfeitamente limi
tada e inteiramente independente da loucura : 
ella deve, pois, occupai- no quadro nosologico, 
não o logar das loucuras, mas o das demencias 
paralyticas. 

3.° Existe, além da loucura simples e da 
paralysia geral, uma espécie de loucura de na
tureza especial, e que eu julguei dever designar 
pela denominação de loucura congestiva, deno-
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minação que eu hoje substituo pela de loucura 
paralytica. 

4.° 0 que se chama formas maníacas e me
lancólicas da parahjsia geral, não são, como se 
admitte geralmente, formas simples da doença, 
mas sim formas complicadas de loucura para
lytica. 

5." A loucura paralytica precede muitas 
vezes a parahjsia geral, e esta ultima doença 
deve então ser considerada como secunda
ria. (*)» 

Tal é em poucas palavras a nova theoria 
dualista. Theoria que corre na sciencia patro
cinada pelo nome de Baillarger que, em tal ma
teria (ninguém o duvida), é uma authoridade. 

Segundo esta doutrina, as remissões na 
parahjsia geral, são curas de loucura paralytica. 

E' certo que os trabalhos de Baillarger occu-
pam, na historia d'esta doença, um logar dos 
mais proeminentes. Ninguém, antes d'elle, sou
be separar, d'entre as suas variadíssimas mani
festações, aquellas que lhe eram quasi cons
tantes, que raras vezes faltavam. Com tudo, 
confesso-o, a leitura dos seus trabalhos, mos

co Sur la théorie de la paralysie général, in AnD. med. psych., 1883 
p. 11. 
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trou-me, é verdade, as difficuldades do diagnos
tico, e a extrema prudência que o clinico deve 
ter era taes casos, mas não me convenceu da 
necessidade de desmembrar a entidade mórbi
da estabelecida por Bayle, em duas : uma pe-
riencephalite, e uma loucura paralytica. Que me 
seja permittido duvidar. 
: Com effeito, os trabalhos de Baillarger C1) 
resumem-se no seguinte: comparação da fre
quência das curas na mania simples, com as 
remissões na paralysia geral de forma expan
siva; casos de alcoolismo, de saturnisme, de 
syphilis, de doenças orgânicas da medulla e do 
encephalo, que apresentavam os symptomas da 
paralysia geral, sem que houvesse a lesão pro
pria d'esta doença (3); emfim casos em que a 
doença evoluciona sem delírio e sem remissões. 
Com os meus acanhados recursos intellectuaes 
pude chegar ás seguintes conclusões : 

1." Que as remissões são mais frequentes 
na paralysia geral de forma expansiva, do que 
em qualquer outra. 

2.a Que o syndroma paralytico pode mos-

(X) Vid. Aon. mód. psyeh. etc. 
(2) Baillar^ei* deu pouca importância a anatomia patholo^ica ; o seu 

trabalho o todo clinico, falta-lhe a saneção anatómica. 
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trar-se (?) em qualquer doença dos centros ner
vosos com ou sem lesão apparente. 

3 a Que aparalysia geral evoluciona algumas 
vezes sem remissão e sem delírio. 

Se a doença em questão, cuja base é or
gânica, fosse a única que apresentasse mani
festações delirantes e remissões, então sim,, 
era difficil attribuil-as á lesão visível; mas sa
bem todos que uma lesão dos centros nervo
sos superiores, seja qual for a sua natureza,, 
pôde provocar o delirio e apresentar remissões. 

Eis uma observação de Plaxton, publicada 
por Baillarger nos Ann. méd. psycb., 1881, pg. 
407, que sem ser uma periencephalite diffusa se. 
apresenta com caracteres muito análogos. 

OBSERVAÇÃO 

Um esculptor, com quarenta e sete annos-
de edade, ataxico ha nove annos, não tendo 
nunca praticado excessos, tornou-se comple
tamente inhabit no seu trabalho, ainda que elle 
se julgasse tão capaz como out'rora; havia ten
dências eróticas das quaes nunca tinha dado o 
menor signal ; inconveniências para com as 
mulheres: procura seduzir sua neta e admira-
se que o censurem pelo seu mau procedimen-
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to ; não parece ter consciência dos seus actos. 
Tornou-se negligente e pouco cuidadoso da 
sua pessoa. 

Quando entrou no hospital, a 3 de novem-
de -1875, não tinha delírio ambicioso, mas pouco 
depois appareceram ideas de grandeza. 

O doente pretende ter grandes riquezas, e 
um poder superior ao dos génios dos contos 
de fadas. Passado um certo tempo o seu esta
do mental melhorou um pouco, e chegou a re
conhecer o absurdo das suas ideas, mas pouco 
depois o estado anterior reappareceu. 

Sob a influencia das suas perturbações in-
tellectuaes, procurava fixar os productos fan
tásticos da sua imaginação : palácios de már
more ornados de esculpturas e de pinturas; 
grandes templos das artes, etc. Conservaram-
se as tendências eróticas. Durante a sua esta
da no hospital houve muitas alternativas de 
exaltação e de volta á razão. 

No principio d'outubro de 1877, a ataxia 
não tinha progredido muito, mas n'esta epocha 
os symptomas aggravaram-se. Alem d'isto, o 
doente teve concepções delirantes de natureza 
hypochondriaca : pretendia que as suas pernas 
estavam cheias de vento e de immundicias; 
receando que o envenenassem recusou os ali-
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mentos. Agitação, terrores contínuos, insomnia, 
e dores extremamente vivas. 

Manifestou-se rapidamente uma paralysia 
completa das pernas e dos braços, impossibi
lidade de articular as palavras. Morreu a 22 de 
dezembro de 4877. 

A ataxia tinha durado onze annos, e o de
lírio, dois. O doente tinha tido delírio ambi
cioso no principio, e no fim delírio melancóli
co e bypochondriaco... 

Na autopsia encontrou-se : as circumvolu-
ções frontaes e parietaes um pouco atrophia-
das. A pia-mater correspondente estava leve
mente espessa, sem apresentar o mais leve 
vestígio de adherencias com a substancia cor
tical subjacente. O cérebro, no seu conjuncto, 
tinha uma consistência maior do que a ordiná
ria. Nem a substancia cortical, nem a substan
cia branca, offereciam nada de anormal a olho 
nú, mas por toda a parte os arteriolos eram 
mais apparentes. O exame microscópico mos
trou as lesões ordinárias da ataxia locomotora 
em toda a extensão da medulla, mas d'uma 
maneira mais pronunciada na região lombar. 

Como se vê este caso apresenta-se com 
symptomas muito análogos aos da paralysia ge
ral; nem as remissões lhe faltam! e sem que 
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no cérebro, no acto da autopsia, se notassem,. 
no dizer de Baillarger, as lesões proprias de 
tal doença. 

Em quanto que para factos d'esta ordem se 
não invocar uma loucura, para explicar o delí
rio, não vejo razão para proceder d'outro mo
do nos casos de periencephalite diffusa. 

Os trabalhos de Baillarger resentem-se da 
pouca importância que elle liga á anatomia pa-
thologica ; passa pelas lesões quasi como se 
ellas não existissem, e, quer-me parecer, que 
uma prudente reserva, manda relacionar o sym-
ptoma com a lesão visivel antes de se embre
nhar no mundo das hypotheses e procurar ex-
plical-o por aquillo que se não vê. 

No momento actual pôde perguntar-se se as 
différentes modalidades d'esta doença não se
rão devidas ás différentes localisações do pro
cesso mórbido, que variará na sua expressão 
symptomatica segundo a séde que occupar, a 
sua extensão successiva pelas zonas da ideação 
e dos centros motores ou sensitivos e recipro
camente. 

Deve haver intimas relações entre a sym-
ptomatologia variável da parahjsia geral, e os 
phenomenos que os physiologistas tem obser
vado nas suas investigações sobre as funcções 
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do cérebro. Por ellas se vê que, uma affecção 
de tal ou tal parte do cortex, se manifesta por 
perturbações motoras, ou sensitivas ou pura
mente intellectuaes ; que segundo a excitação 
fôr fraca ou forte, segundo a lesão for superfi
cial ou destruidora, assim haverá exaltação ou 
destruição da funcção. 

Em fim, muitas vezes vem complicar a ex
pressão symptomatica primitiva os phenome-
nos de diffusão. 

Não somente a excitação directa do cérebro 
produz lesões funccionaes especiaes, mas ain
da a irritação dos nervos sensitivos da dura-
mater é capaz de determinar no encephalo spas-
mos vasculares reflexos, locaes ou geraes, que 
não devem ser estranhos ás manifestações sym-
ptomaticas dos paralyticus, entre os quaes esta 
membrana é muitas vezes affectada de pachy-
meningite. 

Por outro lado a paralysia geral é caracte-
risada anatomicamente por uma inflammnção 
intersticial, e, como tal, acompanhada sempre 
de perturbações circulatórias connexas ; sabe-se 
que os diversos territórios vasculares do ence
phalo gosam d uma grande independência en
tre si que pôde explicar a localisação do pro
cesso mórbido, a sua extensão ulterior a ou-
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trás partes do órgão dando assim a razão das 
formas monótonas, ou accidentadas da doença 
em questão. O problema é difficil, com certe
za, e extremamente complicado ; mas só assim, 
creio eu, se chegará a resolver, e pelo menos 
as investigações n'este sentido hão de produ
zir resultados incomparavelmente mais úteis 
do que a hypothèse de Baillarger. 

Foi, seguindo este caminho, indicado pelos 
trabalhos sobre as localisações cerebraes, que 
Falret, para as perturbações do movimento, e 
E. Dufour, para estas e para as perturbações 
intellectuaes, obtiveram resultados, d'algum 
modo previstos, inteiramente conformes com 
a experimentação physiologica. (J) 

Lendo os trabalhos de Baillarger, perguntei 
muitas vezes a mim mesmo, quaes seriam as 
razões por que o auctor citado admittia a lou
cura paralytica como uma entidade mórbida 
distincta da paralysia geral. Em ambas ha de
lírio, ambas teem as mesmas perturbações so
máticas, o mesmo estado demência], e só a 
marcha, dizem os partidários d'esté modo de 
vêr, constitue o caracter differencial, porque a 
primeira cnra-se e a segunda não se cura nun-

(1) E. Dufour. Ann. mecl-psy.—1878. pg. 171 
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ca. Mas, evidentemente, n'este modo de julgar
as cousas, ha precipitação, pois que até hoje 
ainda ninguém demonstrou a incurabilidade da 
paralysia geral, principalmente no primeiro pe
ríodo da doença, e ao qual podem pertencer a 
maior parte, senão todos os casos mencionados 
por Baillarger. E, para a interpretação das re
missões, a marcha da doença também não pô
de servir, pois que, o que realmente se discute 
é saber se a desapparição do delírio significa 
que deixou de existir um symptoma episódico, 
ou significa, como quer Baillarger, que se cu
rou uma complicação. A anatomia pathologica 
não tem sido interrogada, de sorte que por este 
lado também faltam signaes de differenciação. 
E assim, não existindo estes signaes nem na 
clinica nem na anatomia, como admittir que a 
loucura paralytica é realmente uma doença? 

E ainda, como explicará a theoria os casos 
de remissões dos phenornenos somáticos com 
persistência do delírio? 

Melhor seria, antes de avançar tal interpre
tação, resolver primeiro os pontos em litigio e 
depois procurar ainda saber tudo quanto a pe
riencephalic diffusa é susceptível de produzir. 

J. Souton na sua these defendida em 4883, 
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intitulada — Hérédité morbide et de ses manifesta
tions vésaniques dans la paralysie général, pre
tende demonstrar a mesma doutrina fundan-
do-se no seguinte raciocínio: a loucura é na 
maioria dos casos uma doença hereditaria; se 
a observação clinica mostrar, que o delírio 
existe só nos paralyticos geraes, com antece
dentes vesanicos pessoaes ou na família, póde-
se com certeza attribuir o delírio á loucura, e 
não á periencephalite. Para isto reuniu 68 obser
vações de paralyticos geraes que pertenciam a 
famílias de alienados vesanicos, e 12 que não 
tinham estes antecedentes. 

O auctor analysando este numero avultado 
de factos chegou á seguinte conclusão, expres
sa a paginas 38 do mencionado trabalho, no ar
tigo segundo, intitulado: ausência de manifesta
ções vesanicas nos descendentes de paralyticos ge
raes. 

Diz elle: «assim como o faz pressentir o 
titulo d'esté artigo, o resultado das nossas in
vestigações clinicas foi negativo, quando estu
damos as perturbações psychicas que appare-
ciam nos paralyticos geraes, descendentes de 
pães affectados da mesma doença.» 

Para mostrar quão solida é a base d'es-
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ta conclusão extrahirei da mesma obra uma 
observação de cada grupo. 

Eis uma observação do primeiro grupo. 

OBSERVAÇÃO 

B . . . Charles, 39 annos, casado, negocian
te. Pae alienado. Ba pouco mais dum anno 
que se notou n'este doente desarranjo intelle
ctual, julgava-se rico e fazia compras desarra
zoadas. Muito excitado, conduziram-no a Sain
te-Anne, notando-se n'elle um. delirio ambi
cioso incohérente. Tem grandes projectos; ten
ciona ganhar milhões; viajará por todo o uni
verso; transformará a terra em mármore, etc. 
Embaraço da palavra, tremulo da lingua, desi
gualdade pupillar. Morreu no marasmo. 

Eis uma observação do segundo grupo. 

OBSERVAÇÃO 

L. . . (Victor), 46 annos, casado. Avó e mãe 
affectadas de paralysia geral. Ha alguns mezes 
pratica excessos alcoólicos; tornou-se mão, 
praticava escândalos na sua propria casa. Deli
rio ambicioso, enfraquecimento das faculdades, 
hesitação da palavra, tremulo da lingua e dos 



02 

lábios, desigualdade pupillar. Ataques epile-
ptifonnes, e morte no fim d'um anno. 

Estas duas observações não precisam de 
commentarios. 

Gomo estas ha muitas no mencionado tra
balho e eu, lendo-o, persuadi-me de que o 
auctor tirou uma conclusão conforme a theo-
ria dualista porque a quiz tirar. (*) 

O auctor citado, alem da coniradicção fla
grante que se nota entre a sua affirmaçâo e as 
suas observações, dá poucos esclarecimentos, 
principalmente para os factos do primeiro gru
po, no tocante ás doenças de família dos para
lyticus geraes. Diz-nos que tal doente teve pães 
alienados, que estiveram em tal hospital, mas 
não nos diz afinai a doença de que soffriam. 

Este resultado estava previsto, porque é 
do domínio de todos que á hereditariedade 
congestiva e não á vesanica pertencem o maior 
numero de paralysias geraes sem que por isso 
deixem de ser raras as formas não delirantes 
da doença. 

Nós julgamos que a theoria unitária dá 
uma razão satisfatória do facto, procurando os 

(1) Cito apenas estas duas observações para não occupar espaço com as< 
restantes. V. ob. cit. 
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análogos na pathologia ordinária. Não ha, com 
efíeito, nenhuma doença chronica na qual se 
não possam vêr estas remissões. 

Na phthysica pulmonar, por exemplo, o 
pulmão pôde estar cheio de cavernas, e toda
via a doença suspender-se, o apetite voltar : em-
fim, haver uma melhora geral de todas as fun-
cções. As cavernas não desapparecem, mas as 
lesões que as produziram deixam de progredir. 
Em poucas palavras, os symptomas funccio-
naes graves melhoraram, persistindo apenas 
os symptomas orgânicos. 

O que se diz d'esta doença pode dizer-se 
de qualquer outra doença chronica. Luys com
parou a paralysia geral á cirrhose do fígado, e 
mostrou que n'esta ultima doença, pôde tam
bém persistir a lesão fundamental, e desappa-
recerem os epiphenomenos, durante um perío
do maior ou menor. 

De certo que na paralysia geral ha ainda 
muito que arrotear, muito que investigar; tal
vez no futuro se possam descobrir, na sua 
complexa symptomatologia, duas ou mais en
tidades mórbidas ; mas, no estado actual, prefi
ro esta theoria áqnella que parece querer ex
plicar o delírio por uma alteração, que não é 
a da cellula nervosa. 



CONCLUSÕES 

1.° As remissões recahem quasi sempre so
bre o delírio. 

2.° E' possível que algumas vezes as re
missões sejam verdadeiras curas, porem na maio-
ria dos casos são apenas melhoras mais ou 
menos duradouras. 

3.° Elias não significam senão uma atte-
nuação do processo phlegmasico, e não, como 
quer Baillarger, a cura d'uma loucura paralyti
ca. 



Proposições 

Anatomia—Actualmente ha razões para crer 
que os vasos capillares lynrphaticos não tem origem 
em redes capillares fechadas. 

Physiologia — E ' duvidoso que a cholesterina se 
íorme exclusivamente no system a nervoso. 

Materia medica —A strychnina augmenta a ex

citabilidade da medulla. 
Anatomia pathologica —Não está demonstrado 

que todos os tumores epitheliaes tenham origem nos 
■ epithelios. 

Pathologia geral —As diatheses não são doen
ças. 

Pathologia externa —A febre traumatica não é 
de natureza infecciosa. 

Pathologia interna—A pneumonia íibrinosa fran

ca não é uma doença geral. 
Partos — Sob a denominação de febre puerperal 

descrevemse doenças différentes. 
Hygiene — A construção das habitações deve su

jeitarse ás indicações d'uni hygienista. 
Operações—Nos casos de ferimentos do ventre 

com sahida do epiploon, se aquelle não fôr muito re

cente não se deve reduzir este. 

APPROVADA, PODE IMPRIMIKSE, 

Dias Lebre. 0 Conselheiro Director, Costa Leite. 
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