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DESCRIPÇÃO E SYMPTOMATOLOGIA 

«La jalousie est la sœur de l'amour 
Comme le diable est le frère des anges» 

(BOUFFLERS) 

Debaixo do ponto de vista puramente psy-
chologico, o ciúme é uma paixão, e, como tal, 
poder-se-ha definir: uma affeição sobreexcitada, 
exaltada, pervertida a maior parte das vezes, 
que se torna tyrannica e dominante e que nos 
invade a alma, em detrimento das outras afei
ções. 

No seu tractado Essence des Passions Mail
let considera as paixões como o contrario das 
emoções. Para este author as emoções são esta
dos normaes e regulares que resultam do exer
cício moderado das nossas faculdades, emquan-
to que as paixões são simples rupturas cl'equili-
brio. 

O ciúme é, pois, uma paixão, e uma paixão 
que, como a inveja, reconhece por factor prin
cipal o egoísmo; mas a inveja é excitada pelo 
desejo de possuir o bem alheio e nasce no indi-

i 
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viduo que está privado d'esse bem, eraquauto 
que o ciume origina-se n'um ser que possue e 
desejaria possuir exclusivamente. 

A manifestação mais característica do ciume 
é o ciume em amor. 

E' o que nos propomos estudar, eliminando 
voluntariamente todos os casos de ciume, ou 
antes, todos os casos de rivalidade devida quer 
a officios, quer a profissões. 

«O ciume em amor, diz Diderot, é a disposi
ção sombria d'um individuo que ama e que re
ceia que o ente amado faça participar d o'seu 
coração, dos seus sentimentos, emfim de tudo 
que elle pretende pertencer-lhe, a pessoas estra
nhas». 

0 ciume é, pois, uma paixão cruel cuja vio
lência, n'um dado momento, se pode tornar 
trágica. Foi o ciume que inspirou as duas obras 
primas do theatro antigo: Othello e Zalra; é o 
ciume que nos explica os furores d'Hermione 
abandonada por Pyrrho; é ainda o ciume que 
se manifesta nos queixumes da Camargo das 
Marrons du feu, d'Alfredo de Musset, e os da 
Bérengère de «Charles VII», d'Alexandre Du
mas. 

«C'est aimer froidement que n'être point jaloux», 

diz Alain, o criado d'Arnolphe, de «l'Ecole des 
Femmes», do divino Molière. 

0 ciume considero-o eu um mal necessário, 
desde o momento que seja benigno; mas quan-
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do o infeliz ciumento é continuamente assalta
do por temores e allueinações de toda a espé
cie, quando o ciúme absurdo, injustificado e ir
resistível .se pode exasperar, a ponto de tora® 
insupportavel a vida do pobre ciumento, ou mes
mo impellil-o a supprimir as causas do seu sof-
Mmento, por meio de delictos vergonhosos, ex
travagâncias sem nome, e até o assassinato, en
tão cahimos em plena patbologia. 

O ciúme pathologico pode apparecer súbita 
e espontaneamente, mas este modo de produc-
ção e desenvolvimento é bastante raro. A maior 
parte das vezes o ciúme pathologico não se de
clara d'emblée; o individuo começa por accei-
tal-o e repellil-o successivamente; duvida, lu-
cta contra todas essas ideias que o importu
nam e, por vezes, nota-se n'elle uns vislumbres 
de ternura como até alli não possuirá; o seu ciú
me faz-se acompanhar por unr excesso d'amor. 
Mas, pouco a pouco, tudo o que havia de vago, 
de vaporoso, n'esse individuo, desapparece; a he
sitação dá o logar á certeza, e a razão acaba por 
succumbir; a ideia delirante acaba por dominar 
todas as concepções e torna-se o centro eom-
mum, para o qual converge a maior parte dos 
pensamentos e das reflexões. 

Vem então o ódio, mas um ódio à outrance, 
e investigador, que arrasta o infeliz ciumento 
a ir procurar as provas do seu pretendido infor
túnio nos detalhes mais secretos da vida. 

O ciumento rejubila, acaricia essa ideia que 
se formou no seu espirito, raciocina-a como se 

# 
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fôra uma verdade, discutea cora argumentos 
os mais probantes, cercaa de todos os pontos 
d'apoio, de todas as razões que podem justifi

cala, quer a seus olhos, quer aos olhos da so

ciedade. 
Tudo o que elle vê, tudo o que ouve, tudo 

o que sente, ou seja o perfume estranho d'um 
lenço, a expressão d'um olhar, ou a inspecção 
das partes mais intimas d'uma saia, onde elle ■ 
crô encontrar vestígios d'uma odiosa infidelida

d e  o ciumento interpreta tudo segundo a 
orientação da sua mania, dando a esta palavra 
a accepção vulgar que ella tem. 

Ora, d'esta elaboração cada vez mais exclusi

va da ideia principal, nascem outras ideias deli

rantes que se multiplicam, que se coordenam, 
que se combinam, conservando entre si uma es

treita solidariedade. 
O ciumento tornase incapaz, então, de con

tinuar a sua vida normal, fica inhibido de se 
entregar ás suas occupações habituaes, e, sem 
cessar, fatiga a família com mil queixas, mil 
censuras, com o seu interminável desespero. 
Adeus socego do lar, adeus tranquilidade d'es

pirito, adeus amigos: tudo para elle desappare
ceu. 

«Se é um homem, diz Trélat, abusa da sua 
authoridade para fazer soffrer, atormenta, amea

ça, calumnia, persegue, esquece que é o mais 
forte e que essa força lhe foi dada pela nature

za para proteger e soccorrer e, abusando d'essa 
superioridade,, bate, fere, e mata por vezes. Se 
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é uma mulher, chora, grita, faz com que reine 
a violência, o desgosto e o aborrecimento n'um 
interior onde não deveria espalhar senão a paz 
e a felicidade. 

«Homens ou mulheres, todos aquelles, em

fim, que são torturados, pela monomania do 
ciúme, não experimentam nem deixam experi

mentar tranquilidade alguma, interpretam tudo 
para mal, accusam as intenções, desfiguram os 
factos, compromettem os ausentes e, quaes

quer que sejam a paciência e a doçura que el

les encontraram a principio, acabam por se tor

nar odiosos no meio em que vivem.» 
Eis a pintura, feita com mão de mestre, que 

o illustre professor Trélat retrata do ciumento. 

¥■ 
* * 

Trélat, no seu Traité de la Folie lucide, de
clara que «o ciúme levado ao excesso é uma 
verdadeira loucura». Nós queremos bem admit
tir que em certos casos, e d'um modo geral, 
basta dizerse que um homem é doudo, quando, 
realmente, o seja. 

Mas uma proposição tão vaga nada tem de 
scientifica; medicamente fallando, é necessário 
conhecer de que forma d'alienaçao mental está 
o individuo atacado e se ha verdadeiramente 
loucura. 

Recordemos, de passagem, que o ciúme pa

thologico deve ser aflastado das ideias de ciúme 
que se podem manisfestar accidentalmente, por 
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assim dizer, no decorrer d'um grande numero 
de doenças meutaes de forma e origem essen
cialmente diversas. 

E' uma perturbação especial do espirito em 
que as ideias do ciúme tomam tal preponderân
cia que chegam a constituir o próprio fundo da 
doença. 

Dever-se-ha, portanto, dizer que os indiví
duos atacados de ciúme pathologico são aliena
dos confirmados? E' necessário estabelecer a es
te respeito duas classes d'individuos: uns con
servam, mais ou menos, o equilíbrio necessário 
para julgar as suas ideias de ciúme, outros sof-
frem toda a influencia d'essas ideias. 

Estes últimos são verdadeiros loucos; a sua 
affecção entra na classe dos delírios'parciaes. 

Quanto aos primeiros, nós pensamos que se
ria ir demasiado longe, fazendo-os verdadeiros 
alienados; mas também, tractal-os como indiví
duos no uso pleno das suas faculdades seria um 
erro não menos grave. A verdade está entre es
tes dois extremos. 

Para o publico, ou mais exactamente para 
os profanos que nunca transpuzeram as portas 
d'um asylo ou d'um hospital de doidos, parece 
existir uma linha mathematica de separação en
tre a razão e a loucura, mas o celebre dilemma: 
«este homem ê um louco ou não o é» não tem 
senso commum. Por conseguinte, estas ideias, 
perfeitamente simples, mas absolutamente falsas, 
não são feitas senão para agradar aos espíritos 
que só vêem um lado das cousas; a menor refle-
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xão faz, com effeito, comprehender a vaidade 
de tentar uma tal divisão. 

Não ha ninguém que possa, a não ser arbi
trariamente, precisar o limite que separa a ra-
são da loucura, a doença da saúde, o frio do 
calor. 

O que, aliás, não impede que o frio seja o 
contrario do calor, que a doença seja différente 
da sairde, e a loucura, da razão. 

Natura non facit saltas. W uma verdade ba
nal que a natureza não dá saltos, mas o que é 
também verdade é que a natureza passa d'um 
extremo ao outro por meio de gradações tão 
suaves que se fundem imperceptivelmente uma 
na outra, sem que se possa, de modo algum, fi
xar com exactidão qual seja a linha de demar
cação, ou antes, de transição. 

Ora nada ha mais verdadeiro para o nosso 
caso: a razão e a loucura. 

E', pois, importantíssimo reconhecer que ha 
um numero considerável de estados mentaes que 
constituem uma região intermediaria entre a 
ponderação exacta de todas as faculdades e as 
doenças mentaes verdadeiras;—por outros ter
mos, que ha, entre o estado são e o estado de 
doença uma espécie de terreno neutro, de zona 
media, á qual o professor Bali deu o nome feliz 
de Fronteiras da Loucura. 

Esta região situada nos limites da razão e da 
loucura, e que o vulgo habitualmente crê deser
ta, encerra milhões d'habitantes. E, com effeito, 
entre os mil indivíduos que encontramos, quoti-
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diariamente e que acotovelamos a cada instante, 
quantos não ha cujas apparencias excêntricas, 
cujo 'caracter irritável, cujos sentimentos d'uma 
extrema mobilidade, cujas ideias extravagantes, 
cujos actos insólitos motivam da nossa parte JUÍ
ZOS OS mais contradictories? 

«Quantos indivíduos anormalmente deprimi
dos, misanthropes ou sobreexcitados, quantos 
pessimistas, enthusiastas, inventores, dissipado
res, debochados, quantos criminosos, até, não 
ha por esse mundo e que, comquanto não se 
possa dizer que são verdadeiros doidos, não po
demos de modo algum classifical-os como indi
víduos com o uso da razão». 

Assim se exprime Cullerre nas suas Fron
teiras da loucura. 

O author não menciona os ciumentos, mas 
nós permittimos-nos classificar n'esta mesma ca
tegoria os indivíduos que formem a primeira 
parte dos atacados de ciúme pathologico, aquel-
les que, conservam ainda, mais ou menos, o 
equilíbrio necessário para julgar as suas ideias 
erróneas. 

Esses indivíduos tornar-se-hão, ou não, lou
cos, mas todos tendem para isso, ou porque o 
estado normal da sua intelligencia se exaggera 
até ao delírio propriamente dicto, ou, o que é 
frequente, porque esse estado serve de enxerto 
a verdadeiros accessos d'alienaçâo mental. N'um 
capitulo posterior, em que fallo da evolução do 
ciúme, veremos em que formas de delírio pode
mos classificar os ciumentos pathologicos. 



ETIOLOGIA 

Na primeira parte d'esté capitulo occupar-
nos-hemos das causas predisponentes do ciúme 
pathologico; na segunda estudaremos as causas 
determinantes ou occasionaes. 

§ 1.°—Causas predisponentes 

A—Hereditariedade— Temperamenio nervo
so—k causa predisponente por excellencia do 
desarranjo cerebral que estudamos sob o nome 
de ciúme pathologico é a constituição viciosa e 
hereditaria do individuo. Ha uma infinidade de 
acontecimentos que fornecem ao mal orgânico, 
já latente, uma occasião para se revelar pelo de
lírio das palavras ou das acções; cada um d'elles 
não é mais do que uma causa determinante: 
será o sopro, a gotta d'agua, o menor desequi
líbrio que fará trasvasar o liquido. 

A hereditariedade existe, e, soberana sem 
piedade, domina e resume quasi toda a patho-
genia das perturbações intellectuaes. E' ella que 
nos fornece, por assim dizer, a chave de todos os 



10 

delírios, descobrindo a existência d'uraa diathese 
rievropathica que forma, segundo a expressão 
tão pictoresca de Marchai de Calei, «uma d'es-
tas grandes correntes pathologicas que percor
rem e dizimam certas famílias». 

Quereremos nós significar que os ciumentos 
mórbidos descendem necessariamente d'indivi-
duos atacados da mesma affecção? De forma al
guma. E podemos appoiar esta negativa no 
aphorismo emittido por Legvand du Saule: 

«A hereditariedade transmitte. mas a maior 
parte das vezes transmitte transformando». 

O principio hereditário psycopathico s offre, 
com effeito, segundo as circumstancias, evolu
ções muito diversas, que é bom indicar, pelo 
menos, d'uma maneira summaria. 

A sua origem é quasi a mesma em todos os 
casos; encontramol-a n'este estado nervoso vago, 
indeterminado, que enche todo o quadro das 
névroses innominadas, desde o simples spasmo, 
o bocejo, até á forma vertiginosa grave que não 
é nem a epilepsia nem a apoplexia, mas que pa
rece ter alguma coisa d'ambas e que se dedgnou 
sob o nome de congestão cerebral apoplectifor-
me. Encontramos ainda a origem do principio 
hereditário n'essa variedade infinita de soffri.-
mentos nervosos: spasmos, dores visceraes, n'um 
mal estar indefinivel que os antigos chamavam 
passío, como querendo indiear-nos que tudo isto 
desabrocha das mesmas fontes que as paixões e 
m affecções moraes e que evolucionam como él* 
las, seguindo as mesmas leis physiologicas. Este 
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estado que parece collocado entre a saúde e a 
doença e que se encontra, por assim dizer, na 
encruzilhada de todas as affecções chronicas tem 
sido descripto por Lorry, Pomme, Cerise San-
dras e Bouchut. Recebeu variadíssimas denomi
nações, taes como vapores, hystericismo, sobreex
citação nervosa, fraqueza irritável, névrose pro-
teiforme, nervosidade, nervosismo, etc., e, em-
fim, desde os trabalhos do professor Ball, Beard, 
Benedikit, e muitos outros, designa-se sob o no
me de neurasthenia. 

E', em summa, uma espécie ({'esgotamento 
dos nervos, um estado d'instabilidade e de des
equilíbrio nervosos, que já não é a saúde, mas 
que ainda não é a doença, d'onde nascem desor
dens intellectuaes mais ou menos graves, mas 
susceptíveis de conduzir á loucura confirmada: 
é o caso do ciúme pathologico. 

«Os ascendentes não transmittem a doença, 
mas a predisposição», dizia Legrand du Saule. 
E' a mesma ideia que, d'uma maneira mais enér
gica, exprimia o professor Bali, dizendo: não ha 
loucuras hereditárias, ha doidos hereditários. 

Para apreciar q papel que a hereditariedade 
representa na determinação e nas manifestações 
das perturbações mentaes de toda a espécie, não 
basta iuformarmo-nos se houve alienados entre 
os collateraes e os ascendentes; é preciso, e esta 
é a opinião de todos o* authores que teem estu
dado longamente esta questão capital, procurar 
todos os estados nervosos, todas as extravagân
cias de caracter, as originalidades, 03 hábitos 
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alcoólicos ou outros quaesquer, as affecções chro-
nicas, os casamentos consanguíneos, etc. 

A influencia hereditaria nem sempre é dire
cta e continua; pode saltar uma geração. Quan
do segue uma marcha progressiva, podem vir 
juntar-se ás formas puras da alienação mental 
as tendências innatas para as anomalias intelle-
ctuaes e moraes, para as alienações inferiores, 
para a imbecilidade, para o idiotismo e para as 
lesões congénitas do systerna nervoso. 

Assim ë que nós encontramos n 'uma geração 
de nevropathas: alienados, hystericus, epilépti
cos, imbecis, idiotas, pessoas exquisitas, exalta
dos, ciumentos, apaixonáveis, dotados de maus 
instinctos. 

N'outros casos, a loucura, em logar de come
çar a série dos estados de degenerescência, é uma 
das suas formas terminaes. 

Segundo Morei, eis a ordem que seguiria o 
gérmen pathologico: 

l.o—Predomínio do temperamento nervoso, 
tendência para as congestões cerebraes, com as 
suas consequências natnraes: irritabilidade, vio
lência, mudança de caracter. 

9.0—Recrudescência d'estas disposições doen
tias, affecções orgânicas do cérebro, hysteria, 
epilepsia, hypochondria. 

g(o_-Disposições innatas'para a loucura, para 
os actos excêntricos, desordenados, perigosos. 

4.°—Insufficiencias mentaes, surdo-mudez e 
ausência completa da intelligencia. 

A propensão para o ciúme germina sobre 
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ura terreno preparado pela degenerescência; é 
uma das formas do desequilíbrio mental; coin
cide ou alterna com perturbações da mesma na
tureza, taes como: o orgulho, a malvadez, a in
veja, o ódio, a vingança etc. 

B—Edade: «A infância e a velhice, diz Mo-
reau (de Tours), são mais sujeitas ao ciúme pa-
thologico que a edade adulta.» Não me parece 
que esta asserção seja verdadeira em absoluto. 
Ninguém ignora q.ue as' affecções das creanças 
são bem reaes, assim como ninguém ignora que 
a creança é, corno o adulto, eminentemente sen
sível, possue um caracter amoravel, e é, instin
tivamente, pelos amuos, que a maior parte das 
vezes a creança manifesta' o seu ciúme, ciúme 
que ella resente á simples vista d'um irmãosito 
que veiu ao mundo partilhar as caricias da mãe. 

Quanto á presença do ciúme pathologico nos 
velhos, isso explica-se facilmente: N'esta edade 
o individuo chegou ao momento fatal em que 
os órgãos se encontram fatigados pelo abuso 
quasi inevitável das paixões da mocidade, e em 
que, por conseguinte, necessário lhe é abandonar 
os hábitos, os prazeres, as tendências d'um pas
sado que não volta mais, infelizmente para elle. 

C—Sexo: Segundo ainda Moreau (de Tours), 
o ciúme pathologico é mais frequente na mulher 
que no homem. A mulher é, com effeito, submet-
tida a causas, sem numero, de desordem mental 
que é necessário procurar na sua constituição 
physica e moral, na sua existência e no seu des
tino. Quanto ao homem, submettido a influen-
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cias différentes, so ff re egualraente a acção das 
causas geraes ou locaes inhérentes ao seu sexo 
e cuja origem se encontra muitas vezes na ma
nifestação do seu caracter, dos seus gostos, dos 
seus hábitos, das suas paixões, da sua profissão, 
da sua actividade physica e intellectual. 

D — Caracter: Os indivíduos orgulhosos, 
maus, vingativos, injustos, etc., constituem um 
bom terreno para a implantação do ciúme pa-
thologico. 

E— Estado civil: Claro está que o ciúme é 
mais frequente nos indivíduos casados, ou pelo 
menos que vivam maritalmente, que nos celiba
tários, ao contrario do que mostram as estatís
ticas a propósito dos outros géneros de doenças 
mentaes. 

F—Educação—Instrucção: A influencia psy-
chologica da educação não pode apreciar-se bem 
sem o conhecimento, de dois elementos cuja im
portância se affirma sem demonstração: o indi
viduo e as influencias diversas a que está sujei
to. Quando existe um gérmen hereditário com 
um certo poder, é difficil obstar á sua eclosão, 
e, n'este caso, a influencia educativa não pode
rá ser tomada em grande consideração, mas as 
influencias infinitamente variáveis modificam, 
d'uma maneira por vezes surprehendente, as 
ideias, o caracter, as tendências, as paixões, se
gundo a edade, o sexo, o temperamento e as 
sympathias. 

E' certo que as creanças, a quem os pães es
tragaram com mimos, se encontram, na edade 
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adulta, em condições mentaes muito desfavorá
veis, em virtude da direcção viciosa que aquel-
les lhes fizeram dar ás manifestações necessá
rias do espirito e do coração. 

«A educação dos filhos únicos, diz Trélat, é 
em'geral detestável. Os pães fazem dos filhos 
uns egoístas. Nas creauças aduladas, a mudan
ça que lhes traz o casamento é por demais con
siderável para que não esteja acima das suas 
forças;—não sabem entrar na vida real. E' essa 
uma das causas frequentes das uniões infelizes.» 

A instrucção incompleta, superficial, falseia 
a razão e leva por vezes á alienação mental, 
d'um modo muito mais seguro do que a igno
rância; esta, em geral, não produz mais do que 
a suspensão do desenvolvimento de certas fa
culdades. 

Levada ao excesso, a instrucção podetornar-
se uma causa importante, ou o ponto de parti
da, de perturbações mentaes. 

Tem-se fallado muito sobre a influencia que 
a litteratura e as artes exercem sobre o desen
volvimento das doenças nervosas, e sobre cer
tas formas indecisas que entram na mesma, ca
tegoria que o ciúme pathologico a que nos vi
mos referindo. 

Alfred de Musset foi um grande ciumento. 
Em cada pagina das suas Confessions d'un en
fant du siècle, que são uma autobiographia, 
se vô os soffrimentos que o atormentaram. Mo
lière, comquanto na sua vida nada fizesse sus-
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peitar que era um ciumento, foi atrozmente tor
turado por esta paixão. 

As más leituras podem servir também de 
causa mais ou menos próxima para a producçao 
do ciúme pathologioo. 

§ 2.°_-Causas determinantes 

As causas determinantes ou occasionaes que 
parecem provocar immediatamente a apparição 
do ciúme pathologico, as circumstancias ás 
quaes parece que se devam attribuir as disposi
ções anormaes, o caracter de irresistibilidade 
que, de repente ou pouco a pouco, modificam 
os pensamentos, ou as affecções de alguns indi-
viduos, devem distinguir-se em causas physicas 
e causas moraes. 

N'um grande numero de casos, a manifesta
ção, brusca ou graduada, d'affecçoes delirantes 
prende-se, da manei>ra mais evidente, a um des
arranjo funccional qualquer, a uma alteração 
orgânica. 

A—Cansas pnysicas 

As causas physicas mais importantes, e que 
vamos recordar summariamente, são as seguin
tes: 

\ .o__Quedas—Choques sobre a cabeça—Doen
ças dos ossos do craneo—Independentemente das 
commoções cerebraes que se produzem depois 
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de certas quedas, choques ou golpes sobre a ca
beça, é urgente saber que a região do cérebro, 
alterada ou perturbada sob a influencia d'estas 
causas directas, nem sempre está em relação 
com o ponto do craneo attingido pelo trauma
tismo. A forma do instrumento contundente, a 
sua direcção, o seu peso, as circumstancias va
riáveis d'uma queda e sobretudo as disposições 
anatómicas e physiologicas do encephalo e da 
caixa craneana explicam as alterações orgânicas 
ou funccionaes que tantas vezes se descobrem 
sobre pontos do cérebro que não receberam im
pressão alguma directa. E, de resto, isto está-se 
vendo todos os dias: golpes sobre um ponto do 
craneo terem por effeito fracturas sobre outros 
pontos, ás vezes muito affastados. 

As doenças dos ossos do craneo podem exer
cer acção sobre o cérebro ou as suas funcções e 
dar logar a perturbações intellectuaes bem va
riáveis, cujas manifestações psychicas nem sem
pre estão em relação com a gravidade das lesões 
anatómicas. 

2.° — Chlorose—Anemia— A circulação e a 
composição do sangue exercem uma incontestá
vel influencia sobre as funcções do systema ner
voso central. Os casos de loucura, especialmente 
nas mulheres dos grandes centros civilisados, 
são muitas vezes a consequência d'uma alteração 
sanguínea. A experiência tem provado que o 
famoso aphorismo sanguis nervorum modera
tor é exacto e sobretudo verdadeiro no caso par
ticular que nos occupa. 

2 
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3.°—Febre typhoïde — Cholera — Variola—A 
febre typhoïde, em que quasi sempre ha delí
rio, deixa, depois da cura e durante algum tem
po, perturbações das faculdades intellectuaes. 

N'estas doenças ha uma alteração do sangue-
que vae actuar directamente sobre a innervação. 

4.°—Alcoolismo—Sabe-se que a intoxicação 
alcoólica dos pães origina nos filhos predispo
sições para as doenças psychicas. As consequên
cias hereditárias são espantosas, debaixo do pon
to de vista intellectual, physico e social. As 
creanças começam em tenra edade a revelar o 
seu estado mental pela depravação das suas ten
dências, pela crueldade dos seus iustinctos, pelo 
onanisme; são irritáveis, violentas, vagabundas, 
maníacas, melancólicas e ciumentas. 

Mas, se o alcoolismo produz estes effeitos des
astrosos sobre os descendentes, pode egualmen-. 
te, nos próprios alcoólicos, fazer desenvolver o 
ciúme pathologico, pois, como diz o professor 
Bali, o alcool, exaggera as ideias preconcebidas 
do individuo, põe em relevo certas tendências, 
que, sem esta causa adjuvante, nunca apparece-
riam. 

5.°—Doenças do utero—Prenhes—Partos— 
Perturbações da menstruação—As doenças do 
utero são de longa data consideradas como 
actuando, fácil e frequentemente, sobre o cére
bro e podendo determinar loucuras sympathicas. 

Numerosos factos d'alienaçào mental, quer 
durante a prenhez, quer immediatamente depois 
do parto, os casos incontestáveis de loucura, 
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puerperal, provam da maneira mais completa, 
que estas grandes funcções excepcionaes e pas
sageiras da 'mulher são susceptíveis de determi
nar desordens funccionaes do cérebro, cuja gra
vidade é, por vezes, enorme. 

Quanto á menstruação, está hoje estabelecido 
que esta funcção exerce sobre o moral da mu
lher uma grande influencia e pode, em certas 
circumstancias, alterar profundamente as funo
ções do systema nervoso cerebro-spinal. 

A primeira apparição cias epochas mens-
truaes, a sua irregularidade, a menopausa, são 
outras tantas causas sérias e frequentes do ciú
me pathologico. 0 restabelecimento ou a regu-
larisaçao d'esta funcção bastam, muitas vezes, 
para fazer desaoparecer certas manifestações de
lirantes, perigosas ou ameaçadoras. 

B—Causas moraes 

Podemos dividil-as em dois grupos: as que 
teem um caracter expansivo e as que teem um 
caracter depressivo. 

Ao primeiro grupo referem-se as cóleras vio
lentas e repetidas, uma grande ambição. 

No segundo grupo entram as dissenções no 
interior das familias, as perdas de. fortuna, a 
morte de entes queridos, os receios contínuos 
d'uni mesmo perigo. 

A superactividade motora, sobretudo quan
do se complica d'abusos alcoólicos, de tabaco, 
n'uma palavra, de qualquer abuso, representam 
um papel do mesmo género. 

# 
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«0 ciúme e todas as outras paixões que ex

citam fortemente o cérebro, diz Ellis, produzem 
a loucura, como todas as outras causas moraes 
assignaladas pelos authores.» 

Todo o individuo atacado de ciúme patholo

gico pode, ou não, tornarse doido, mas, com 
certeza, é candidato á loucura. 

Se o ciumento pára na fronteira da loucura, 
será um simples desequilibrado mais ou menos 
perigoso, se a ultrapassa, cahirá n'um delírio 
qualquer que terá sempre nas suas manifesta

ções alguma coisa d'equivoco, d'incerto e em 
que as ideias de ciúme serão as mais preponde

rantes e regularisarão á sua vontade o conjun

cto das coucepções delirantes. 
Moreau (de Tours) dividiu os ciumentos em 

cinco cathegorias: 
■1.°-Ciúme fracoj manifestandose por sim

ples perturbações intellectuaes; desordem no lar 
domestico. 

2.°—CiumeforteJ dando logar a rixas, scenas 
violentas, ideias homicidas (sem execução). 
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3.°—Ciúme violento, que leva á concepção e 
á execução de assassinato. 

4.°—Ciúme excessivo, irapellindo quer ao sui
cídio simples (da pessoa ultrajada), quer ao sui
cídio duplo (da pessoa ultrajada e do culpado). 

5.°—Ciúme levado ao cumulo, incitando ao 
crime e ao suicídio. 

0 ciúme pode revestir duas formas: ser pas
sivo ou activo. 

Os ciumentos passivos são bastante raros, 
comtudo existem. As paixões, por muito violen
tas que sejam, nem sempre arrastam o individuo 
que as supporta a actos furiosos. 

Expostos aos maiores tormentos, sem um mi
nuto de repouso, estes infelizes mordidos pelo 
ciúme desgostam-se da vida, tomam-na em hor
ror e muitos lia que não hesitam em ir procurar 
na morte o termo dos seus males; antes, porem, 
de chegarem a este final trágico, os ciumentos 
passivos apresentam-se reservados e misanthro-
pos, faliam pouco ou guardam um silencio se
pulchral, uns porque receiam comprometter as 
suas ideias macabras e sombrias, outros porque 
concentram toda a sua attenção sobre as sensa
ções que procuram explicar a si próprios. 

A actividade da sua intelligencia exerce-se 
sobre ideias de que não podem, de forma algu
ma, separar-se, a.sua sensibilidade affectiva des-
apparece naturalmente e, muitas vezes, apre
sentam ideias de perseguição bem manifestas. 

0 desejo da moi'te é, n'estes indivíduos, per
feitamente raciocinado e alguns d'elles só imper-
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feitamente chegam a dissimular o motivo que 
os determina a destruirem-se. Os que são alluci-
nados não se embaraçam para justificar as suas 
ideias melancólicas e o furor que os leva a sui-
cidar-se. Esta forma passiva é no entanto bas
tante rara, e poucas sèo as vezes que encontra
mos estes indivíduos que não possuem a força 
sufficiente para reagir contra a sua infelicidade, 
"verdadeira ou falsa, e que só na morte encon
tram o remédio aos seus males. Citaremos duas 
observações devidas uma a Esquirol outra a 
Moreau (de Tours). 

Observação d'Eaquirol 

« F . . . de 30 annos, namora durante 'i anuos 
uma menina com quem casa. Eil-os felizes, mas 
passado apenas um mez F . . . torna-se triste e 
repete sem cessar que é infeliz e que se aborre
ce. Um irmão convida-o a vir a Paris; acceita. 
Chegado a Paris vem eonsultnr-me, expondo-me 
claramente as causas da sua doença e os moti
vos que lhe tornam a vida insupportavel: é um 
ciumento. Procuro dissuadil-o, as^egurando-lhe 
que tudo é falso. 

Parece convencer-se ,e consente em passar 
alguns dias em Paris para se repousar e distra-
hir-se. N'essa noite vae ao theatre, na volta 
deita-se no mesmo quarto em que dorme irmão 
e dorme tranquillamente. A's 5 da manhã levan-
ta-se e sabe' sem fazer ruido: A's (i torna, a en
trar no quarto e diz ao irmão que deseja sahir 
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immediatamente de Paris. Este vae para lhe di
rigir algumas observações, mas F . . . emmude-
•ce-o collocando-lhe o can no d'uma pistola sobre 
a testa e dizendo-lhe «se não partes m o . . . . » 
O irmão cahe sem sentidos sobre um fauteuil e 
o pobre doente desapparece do hotel e vae sui-
cidar-se na floresta de Bandy». 

Observação de Moreau (de Tours) 

« F . . . casado ha muitos ânuos, e não tendo 
filhos, adopta uma orphã. F . . . adorava esta 
creança cpie aos 18 anãos foi pedida em casa
mento. Foi acceite o noivo com a coudiçào de 
que o casamento se réalisasse d'ahi a um anno. 
A partir d'esta promessa uma dòr secreta come
çou a minar o coração do pobre pae adoptivo. 

Chimericos receios apoderaram-se-lhe do es
pirito, produzindo-lhe estragos consideráveis 
que se transformaram em sombrio ciúme de 
que quiz curar-se mas sem resultado. Assaltado 
sem cessar por ideias horríveis, resolveu acabar 
com a vida. 

Escondendo comtudo o mal que o devorava, 
continuou a occupar-se da união da sua filha 
adoptiva e consentiu até em apressar o casa
mento. Chega o grande dia. A noiva vae para 
a egreja acompanhada pelo pae adoptivo; este 
sorri tristemente vendo a alegria louca que sen
te a filha, e terminada a cerimonia volta para 
sua casa com a filha. Rodeados de parentes e 
amigos, os noivos sentam-se á meza contentes e 
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felizes. O amphytriãofaz as honras da meza com 
toda a cordialidade, mas chegado á sobremeza, 
levanta-se sob qualquer pretexto fútil, entra no 
quarto dos noivos e minutos depois, dá um tiro 
na cabeça, tendo previamente escripto uma car
ta em que confessava o que tinha soflrido e de
clarava que não podendo supportar a partilha 
da affeição de sua filha, preferia matar-se». 

¥ 

* * 

Vejamos agora como se comportam os acti
vos e digamos desde já que esta cathegoria nos 
fornece muitos mais casos. 

Os activos irão cahir no delírio da persegui
ção, mas n'um delirio de perseguição um pouçp 
especial. Julgar-se-hão victimas, é verdade, e 
procurarão vingar-se dos seus pretendidos per
seguidores e n'isto se assemelham aos persegui
dos de Lasògue, mas excepto n'este ponto de 
contacto, elles diferem completamente dos per
seguidos de Lasògue, não só pelo seu passado, 
como pelo seu presente e pelo seu futuro. 

O seu passado é bem conhecido: é caracteri-
sado pelas ideias de ciúme que assignalamos 
n'outro logar do nosso trabalho; na puberdade 

.e na idade adulta apresentaram muitos sympto-
mas physicos e moraes attribuidos hoje aos alie
nados hereditários, taes como: alterações de ca
racter, desegualdade de desenvolvimento das fa
culdades intellectuaes, orgulho, malvadez; facul
dades eminentes ao lado de lacunas enormes, 



25 

accidentes nervosos e perturbações mentaes mais 
ou menos passageiros no momento da puberda
de ou occasionados pela prenhez, pela menstrua
ção, pela menopausa, etc. 

Quanto ao presente, o seu estado diffère egual-
mente do dos perseguidos clássicos. A' primeira 
vista, apresentam, é certo, determinados pontos 
de semelhança, faliam de tudo com lucidez e po
dem, durante algum tempo, fazer-se passar por 
indivíduos com as faculdades intellectuaes bem 
normaes. 

Mas, emquanto que no perseguido ordinário, 
é fácil, em geral, excepto nos grandes períodos 
de dissimulação, chegarmos a um conjuncto de 
symptomas que permitiam affirmar sem hesita
ção a existência d'uma affecção mental bem ca-
racterisada, nos ciumentos, pelo contrario, este 
diagnostico é mais longo e muito mais difficil. 

N'alguns exemplos, até, não poderemos che
gar á certeza senão por um exame muito pro
longado, pelo conhecimento exacto dos antece
dentes, e por uma espécie d'inquerito minucioso 
sobre os diversos actos que estes doentes pra
ticaram, sobre a realidade dos factos que elles 
affirmam e sobre a parte de mentira ou de ver
dade que existe nas suas falsas ou verídicas nar
rações. «N'estes casos difficeis, diz o dr. Billod, 
o medico não deve contentar-se apenas com o 
exame directo do doente; deve ir mais longe: 
entregar-se, por assim dizer, a uma espécie d'in
querito retrospectivo, que virá estabelecer a exa-
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ctidão ou a falsidade dos factos afíirmados pelo 
doente». 

IB' sobretudo pelos actos que se différencia 
esta variedade de doença mental; em logar de 
ruminar, como acontece com os outros perse

guidos, durante mezes e annos as mesmas preoc

cupações sempre penosas, estes perseguidores, 
são pelo contrario activíssimos de corpo e d'es

■pirito; nada teem de melancólicos; possuem 
uma constante necessidade de movimento e es

tão sempre promptes a passar da ideia á acção. 
Quando lia a infelicidade de ser alvo das 

perseguições d'estes doentes, resentese d'isso 
a existência inteira, pois que se torna diíficil o 
subtrairmonos a esta tyrannia de todos os ins

tantes, a estas obsessões continuas, a estas amea

ceis incessantes, a estes actos violentos, a estas 
vias de facto, tantas vezes reiteradas. 

O alienado ciumento queixase sem cessar 
d'um individuo de quem se considera victima, 
e é d'elle, perseguidor, que vem todo o encar

niçamento cm perseguir, sem tréguas, o pre

tendido culpado. 
Mas o facto dominante, e sobremodo notável, 

n'este estado mental tão diíficil de descrever, é 
que este delírio parcial, chamemoslhe assim, 
mesmo tornaudose chronico, mais complexo, 
mais múltiplo e mais incohérente, este delírio, 

■ repetimos, nunca muda de caracter. Continua 
sempre a manifestarse por actos extravagantes, ' 
desordenados, insensatos, e sem nunca passar 
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pelas phases successivas que atravessam os ou
tros alienados atacados do delírio da persegui
ção essencial, pode apresentar alterações da 
sensibilidade (illusòes, allucinações), perturba
ções, quer da intelligencia (concepções deliran
tes), quer da vontade (impulsões irresistíveis). 

As impulsões são percepções reaes, falsamen
te interpretadas. São bastante frequentes nos 
ciumentos. Estes crêem ver nos olhos dos que 
lhes faliam a zombaria, a connivencia com as 
pessoas que os enganam. 

As allucinações são percepções sem obje'r 
ctos. São relativamente raras no ciumento da 
forma activa, mas encontram-se, ainda assim, 
sobretudo as allucinações auditivas. 

As concepções delirantes, que existem quasi 
sempre nos ciumentos perseguidores, são as 
ideias insensatas que se apoderam do seu espi
rito. No cérebro predisposto, quer por heredita
riedade, quer por qualquer outra causa, mani-
festa-se, primeiro, uma obsessão vaga. Depois es
sa obsessão trausforma-se em idciajixa que ca
da vez mais se vae implantando no cérebro. 

E' n'este momento que, segundo Falret, o 
doente encmtra a formula do seu delírio: En-
ganam-me. 

As impulsões iiTcsistiveis definem-se por si 
pro prias. 

Os ciumentos activos ficam, por conseguinte, 
durante toda a sua existência lúcidos e capazes 
de raciocinar. São alienados que apresentam pe
ríodos de remissão prolongada e d'exacerbaçao 
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intensa do delírio, mas até á morte do individuo, 
não ha evolução progressiva manifesta no seu 
estado. O seu delirio complica-se, sem duvida, 
mais tarde, e ao fim d'uni certo tempo, vamos 
encontral-o mais delirante e mais fraco d'intel-
ligencia, mas a sua doença conserva os mesmos 
caracteres primitivos, a mesma direcção deter
minada quelhe imprime uma marca pessoal, e 
só raras vezes vae até á demência. 



PROGNOSTICO 

Na sua qualidade de delírio parcial, seriamos 
tentados a acreditar que o ciúme pathologico 
comporta um prognostico menos grave que um 
outro qualquer delírio que invada todas as fa
culdades intellectuaes simultaneamente. 

Verdade seja que é curavel e mesmo d'uma 
cura rápida, quando o ciúme é recente, quando 
começou bruscamente, quando é o producto de 
causas accidentaes ou fortuitas, e não teve ain
da tempo de se systematisar. Porem, em condi
ções oppostas, o ciúme torna-se rebelde; é mais 
tenaz e mais difficil de curar quando é a mani
festação d'uma predisposição hereditaria, quan
do se desenvolve depois de longa incubação e é 
o resultado de preoccupações já antigas, quando 
chega, emfim, a este estado d'organisaçào que 
constitue a systematisação delirante (forma pas
siva, forma activa; a segunda menos curavel 
que a primeira). 

Sabe-se também, que entre os delírios par-
ciaes são mais graves e sobretudo mais perigo
sos os que consistem na alteração da sensibili-
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dade, na perversão dos sentimentos que os que 
affectam mais particularmente a intelligencia e 
as ideias. 

O ciúme de marcha regular e continua é me
nos grave e mais susceptível de cura que o ciú
me cuja marcha é rémittente. A forma intermit
tente que não é mais do que um ciúme com re
catadas é a forma mais grave e mais rebelde 
d'eilas todas. A cura definitiva é rara. 



TRATAMENTO 

Vamos dividir este capitulo em 2 partes: na 
primeira occupar-nos-hemos do tratamento p r o 
phylactico e na segunda do tratamento cura
tivo. 

Tratamento prophylaetico 

A—Educação —A educação, diz Maudsley, 
participa fão largamente no desenvolvimento do 
homem que, sem contradicção, o modo pelo qual 
um individuo é educado deve ter uma grande 
influencia sobre o desenvolvimento da sua intel-
ligencia e a formação do seu caracter. O que es
se individuo será, o que elle fará é determinado 
pela educação, que, no entanto, é uma força li
mitada pela capacidade inhérente á natureza do 
individuo e que só poderá actuar n'uni circulo 
mais ou menos fechado d'uma necessidade pre
existente. 

Não ha educação alguma, diz ainda Mauds-
ley, que possa fazer com que um ser mortal vá 
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além da sua natureza. Será sempre impossível 
construir, com visos de estabilidade, uma intel
l i g e n t ou um caracter sobre os alicerces d'uma 
natureza má. 

Parece-nos que ha um pouco d'exaggero no 
que affirma Maudsley, porque, se fossemos a se-
guil-o á letra, quando nos encontrássemos em 
presença d'uma creança com predisposições psy-
chopathicas hereditárias, tornar-se-hia inutil o 
ensaiarmos corrigir-lhe as anomalias, as singu
laridades psychicas que ella apresentasse. A 
creança como o arbusto que tende a crescer 
n'uma direcção anormal, deve também, quando 
tender a desviar-se, ser bem dirigida na verda
deira senda. 

Mas perguntar-me-hão ha creanças ciumen
tas? Responderei apenas com esta phrase de Fé-
nelon: «0 ciúme nas creanças é mais violento do 
que se imagina; vemos algumas definhar-se pon-
co a pouco porque outras são mais estimadas e 
mais acariciadas do que ellas». (Education des 
filles). 

E é uma verdade: a infância é, como a eda-
de adulta, propensa ao ciúme. Certos actos 
commettidos por creanças debaixo da influencia 
d'esté estado mórbido chegam a horrorisar-nos. 
Citarei alguns exemplos: 

Em* Paris uma creança de 10 annos, ciosa 
das caricias que sua mãe prodigalisava ou pare
cia prodigalisar a um seu irmãosito de 6 an
nos, cortou-lhe o pescoço com uma navalha de 
barba. O pae d'estas creanças tinha sido um 



alcoólico que foi morrer ao hospital de Santo 
Antonio, em Paris. 

Moreau (de Tours) refere as seguintes obser
vações que passo a expor: uma creança de 12 
annos. n'um violento accesso de ciúme, matou 
por suffocaçâo uma irmãsita sua, ainda do ber
ço, enterrando-lhe na garganta' uma vela e en-
chendo-lhe depois a bocca e as fossas nasaes 
com cinzas quentes. 

Um rapaz de 16 annos envenena pelo mesmo 
motivo uma sua irmã que contava apenas 2 me-
zes d'edade. 

Uma rapariga de 14 annos, a quem os pães 
encarregavam dos cuidados da casa, emquanto 
que a irmã mais velha parecia ser objecto de 
toda a ternura dos pães, torna-se melancholica 
o triste. Um bello dia fecha-se no quarto; a mãe, 
notando que ella se demorava, vae em sua bus
ca e encontra-a morta. 

Lombroso relata cinco casos d'esté género 
no seu livro L'Homme Criminel. Bastam estes 
exemplos para provar á evidencia que as pro
prias creanças podem, como os adultos, recorrer 
aos meios mais terríveis para supprimir, ou 
destruir o objecto do seu ciúme e executam 
friamente o seu projecto, ás vezes até, com uns 
certos requintes de crueldade. 

Um mau systema d'educaçào, auxiliado por 
certas disposições hereditárias, que pode levar 
certas creanças ao suicídio pôde egualmente 
conduzil-as ao assassinato, se não levarmos em 

s 
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linha de conta as suas faculdades affectivas, se 
formos ferir a sua sensibilidade, se as offender-
mos nas suas paixões, se esquecermos, emfim, 
que é na infância, e não mais tarde, que se des
envolvem as faculdades que deverão amadure
cer no decurso da vida. 

Qual será, pois, a conducta a seguir? Como 
diz Henri Marion no seu Curso de Psycholo-
gia, mais vale corrigir as paixões nas creanças, 
pela vigilância do que pela repressão e pelos 
conselhos». A isto devemos accrescentar que 
nunca se deverá favorecer a eclosão do ciúme, 
fazendo má partilha das caricias e das attenções 
ás creanças. Todos devem ser tratados da mes
ma forma; dever-se-ha fazer tudo que esteja ao 
nosso alcance para que ellas cresçam n'uni es
tado . perfeito de saúde moral. Isso dispensar-
nos-ha das recriminações tardias, das censuras 
inúteis e muitas vezes dos remorsos amargos. 
Poupar ás creanças as occasiões de se tomarem 
ciumentas, vigiar o seu modo de proceder sem 
que ellas o suspeitem, não lhes dar o funesto 
exemplo do ciúme, não entrarmos na sua pre
sença em conversações pouco convenientes, 
n'uma palavra, favorecer e dirigir o seu cresci
mento moral de modo que sejam sãos e fortes 
quando chegada a hora de luctar, eis a obra 
d'uma educação bem conduzida. 

Mas isto nem sempre é fácil, e torna-se, mui
tas vezes até, impossível, e é por isso que a 
educação não 6, em summa, para o ciúme mor-
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"bido hereditário, por exemplo, mais do que um 
tratamento preventivo d'uma efficacia um pou
co duvidosa. 

Por um lado, em poucos indivíduos se en
contra tanta ingratidão, tanta teimosia como 
nos psycopathas hereditários, em geral, e nos 
ciumentos, em particular. 0 reconhecimento e 
o espirito de justiça, que são os mais perfeitos 
dons do coração, não existem em taes organisâ
mes; não escutam, nem seguem conselho al
gum; não modificam nenhuma das suas deter
minações. D'aqui nasce uma dificuldade real. 

Por outro lado, serão os pães capazes de dar 
uma direcção conveniente á educação dos filhos? 
Decerto que não. Os imbecis, os epilépticos, os 
alcoólicos, que precisam e deviam viver debai
xo de tutella, não podem de modo algum edu
car os seus. Transmittem aos seus descendentes 
os vícios d'organisaçao que trouxeram ao nas
cer. Não se pode esperar d'estes indivíduos uma 
boa educação para os filhos e como, muitas ve
zes, o ciúme é urna tara hereditaria, eis uma 
dupla razão para que insistamos em que a edu
cação só pode ter uma efficacia limitada, a me
nos que não seja exclusivamente dirigida por 
pessoas extranhas e perfeitamente sãs d'espiri-
to, e, ainda assim, parece-nos que o successo 
não será sempre seguro. Estas creanças, bem 
encaminhadas, poderão não se tornar ciumen
tas até á morbidez, mas nem por isso deixam 
de descender de famílias ,em que existe a lou
cura ou outra qualquer affecção nervosa. 

# 
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Possuem, façam o que fizerem, um tempera
mento particular, e como diz Maudsley, uma 
certa névrose, e, alguns até, um temperamento 
mais particularmente louco—uma névrose vesa-
nica. 

B—Casamento—Não devemos considerar co
mo malfeitores vulgares os ciumentos patholo-
gicos, ainda mesmo quando esses indivíduos 
vão até aos maiores desvarios. Se assim fizésse
mos enganar-nos-hiamos e chegávamos a com-
metter uma injustiça, pois que os exporiamos a 
ser votados a um ódio, na apparencia, bem me
recido. 

E' certo que espalham em torno d'elles a des
graça, mas elles próprios são egualmente uns 
infelizes e bem dignos de compaixão. Soffrem e, 
portanto, devemos tratal-os com carinhos, mas 
sempre alerta perservando-nos do seu contacto 
e da sua influencia nefasta. 

Os ciumentos são doentes e doentes tanto 
mais perigosos quanto, não os conhecendo bem, 
ninguém desconfia d'elles. Estes indivíduos in-
troduzem-se facilmente no seio d'uma família 
onde só vêem trazer a infelicidade. 

Ha, segundo Trélat, a maior incúria da parte 
dos que se casam. Os operários, por exemplo, 
conhecem muito pouco as famílias com quem se 
alliam e, por outro lado, ninguém ignora quan
ta dissimulação as classes elevadas oppõem em 
tal assumpto ás perguntas que lhes são feitas. 

A maior parte dos ciumentos encontra-se en
tre os casados. São outras tantas famílias cuja 
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descendência é mais ou menos ameaçada por um 
mal hereditário. 

E dizemos mais ou menos, porque, com ef-
feito, na geração, a influencia do individuo são 
pode por vezes ser bastante poderosa para que 
seja exclusiva. 

A sciencia não tem a pretensão de demons
trar que uma tara accideotalmente constatada 
n'uma família possa coodemnal-a a uão produ
zir em todos os seus ramos mais do que dege
nerados, criminosos ou grotescos; não, a fatali
dade hereditaria é felizmente menos ineluctavel 
que a antiga fatalidade do destino. 

A natureza appraz-se em fazer excepções, quer 
normaes e previstas, quer extravagantes e ines
peradas, e pode, graças aos recursos inexgota-
veis do atavismo, fazer sahir de indivíduos mé
diocres, e mesmo suspeitos, naturezas normal
mente constituídas. Póde-se vôr, por exemplo, 
creanças filhas d'um alienado ou d'uma doida 
ficar sãos d'espirito. 

Eucontraram-se também, diz ainda Trélat, 
desegualdades no predomínio d'esta influencia, 
e no meio de muitas creanças d'uma mesma ori
gem, umas serão normaes, outras virão com o 
vicio hereditário que as ameaçava a todas. E' 
uma pequena consolação para os que tem a in
felicidade de possuir alienados na família. 

Como vimos quando tratamos da Etiologia, 
a hereditariedade é uma das principaes fontes 
do ciúme pathologico. Isto leva-nos a dizer que 
não se pode considerar o poder do atavismo sem 
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entrever os benefícios que elle poderia trazer no 
meio d'uma boa civilisação. Tem-se feito muito 
para o aperfeiçoamento das raças inferiores, mas 
quanto á raça humana, não só não se faz coisa 
alguma para a aperfeiçoar, mas, pelo contrario, 
se deixa cegamente deteriorar-se. 

Por conseguinte quem se propõe a contrahir 
alliança com uma família não deve nunca deixar 
d'examinar com cuidado a constituição, a saúde, 
a intelligencia e o valor moral d'essa família. 

E' necessário abrir bem os olhos para ver 
melhor o que merece ser tomado em verdadei
ra consideração e fechai-os perante certos bens 
secundários que se compram bem caros, porque 
se se desposa um ciumento, recebe-se para com
panheiro um espirito desordenado, insociável, 
muitas vezes destruidor, que perturba a existên
cia, faz da associação um combate, torna a paz 
impossível, desapparecendo d'esta forma, as do
çuras do menage, a boa educação da família. 

Não abandonaremos este assumpto sem di
zer algumas palavras sobre os casamentos con
sanguíneos: 

Em regra geral, devem evitar-se. Não por
que, em theoria, estas uniões se devam julgar 
irrevogavelmente más, sobretudo se entre os 
cônjuges não ha taras, se forem egualmente 
bem constituídos e robustos sob todos os pon
tos de vista. Mas, infelizmente, esse ideal da 
perfeição não existe na espécie humana. 

Todos nós, mesmo os mais perfeitos, os mais 
sãos, possuímos a nossa pequena tara; Ota como 
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existera mil probabilidades de que a tara seja 
da mesma natureza entre os diversos indivíduos 
d'uma mesma família, a união de 2 d'elles 
constituirá a addicçâo de 2 taras. 

Dado o caso que uma família apresente ac
cidentes hereditários e que os seus membros se 
casem entre si, o vicio hereditário deve aggra-
Yar-se e muito mais rapidamente do que se a 
união fosse feita com indivíduos extranhos que 
apresentassem o mesmo vicio. 

Em summa póde-^e dizer como Bertillon 
«que a consanguinidade apparece como um 
meio de selecção muito poderoso para fazer evo
lucionar o fundo orgânico (pathologico ou são) 
das famílias; é uma pedra de toque que assi-
gnala logo certas impurezas d'um sangue, que, 
sem esta experiência, poderia, por uma espécie 
de diffusão arrastal-as na massa social, emquan-
to que as famílias indemnes d'estes vícios se 
retemperam, dobram pelo contrario, na consan
guinidade, a sua resistência e as suas virtudes 
e sahem mais fecundos e mais sãos.» 

Tratamento curativo 

Este divide-se em meios moraes e meios 
physicos. Os primeiros são os mais importantes, 
é portanto sobre elles que insistiremos princi
palmente: 

Ao principio é necessário escutar as narra
ções dos ciumentos com toda a attenção, aco
lher as suas queixas com benevolência, fingir 
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acceitar as suas concepções delirantes a fim de 
ganhar a sua confiança e completar o exame 
medico. Mas, apezar d'isso, é preciso não ir 
muito longe e não dar credito absoluto á infi
delidade de que se julgam victimas. 

Seria, por exemplo, imprudente, senão absur
do, o imitar uma das mulheres philosophas 
d'Alexandre Dumas, a Marqueza de Rumières, 
que aconselha, a uma sua amiga que se indigna 
com as ternuras cxtra-legaes do esposo, a que 
o tolere com paciência afim de que a paz no 
ménage não seja alterada: «Meu marido era co
mo o seu, diz ella; são todos os mesmos com 
pequenas excepções! Imite-me, minha querida 
amiga. Na epocha que vamos atravessando, a 
severidade d'outr'ora torna-se quasi impossível.» 
(L'Étrangère). E' bom, por vezes, o pregar mo
ral e resignação, mas sobre este .ponto parece-
me que é trilhar caminho errado. 

Poder-se-ha appellar para a razão? 
E' pelo menos uma excellente homenagem 

prestada ao poder de raciocinar da espécie hu
mana, mas experimentar-se-hiam, por mais 
d'uma vez, grandes revezes se fossemos a acre
ditar excessivamente na efficacia do raciocínio 
sobre a paixão. 

Mesmo quando se trata de nós, as razões 
que invocamos estão longe de nos convencer; 
o que não acontecerá quando se tratar d'extra-
nhos? 

Leuret, considerando a loucura e mais espe
cialmente o delírio parcial (a monomania) como 
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um erro e os alienados como indivíduos que se 
enganam, tinha tido a generosa illusão de acre
ditar que se poderiam talvez dissipar as ideias 
falsas que elles possuem pela discussão e pelo 
raciocínio. Mas,a experiência não tardou a vir-
lhe provar que os meios de persuasão não ti
nham poder algum sobre estes alienados. Longe 
de os converter á evidencia, a discussão a maior 
parte das vezes concorre para lhes fornecer um 
novo alimento ao seu delírio, para corroborar 
as suas opiniões. 

Emquanto nós procuramos fazer-lhes ouvir 
a linguagem da razão, a imaginação d'esses in
divíduos espraia-se; não ligam attenção ao que 
dizemos, ou,- se nos escutam, é por uma espécie 
de condescendência piedosa visto que elles es
tão persuadidissimos que somos nós que nos en
ganamos. Quando, por acaso, se chega a abalar 
as suas convicções, o resultado é de curta dura
ção, o delírio reapparece promptamente sob a 
mesma forma ou sob uma forma um pouco dif
férente. 

Andaremos, pois, avisadamente, se depois 
de os havermos escutado, mostrarmos que nos 
não deixamos lograr pelas suas falsas ideias. E' 
necessário combatel-as de frente, discutir, pro
ceder sobretudo por affirmações cathegoricas e 
por negativas vigorosas, impor nitidamente as 
nossas proprias apreciações tratando mais de 
commovel-os do que de os persuadir. 

Segundo os casos, a palavra do medico será 
umas vezes suave e insinuante, outras imperiosa 
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« severa; poderá aquelle recorrer aos estratage
mas, á lisonja, a promessas, a ameaças, á inti
midação; poderá appellar para os sentimentos 
affectives, porá em jogo o amor próprio, o or
gulho. 

Uma das melhores maneiras de se exercer 
acção sobre os sentimentos é pelos sentimentos. 

Se, por conseguinte, a primeira educação re
cebida fòr sã e forte, e tiver desenvolvido no 
espirito d'estes indivíduos um certo orgulho, 
este sentimento poderá servir-nos cie muito cem-, 
tra uma paixão baixa como é o ciúme. 

Dissemos ha pouco que a discussão e o ra
ciocínio não tinham poder algum sobre o espi
rito d'individuos atacados de delírio parcial, 
sobretudo quando es^e delírio toma a forma de 
ciúme. 

Mas não se poderia recorrer á surjgesíão hy-
pnoticaf 

Perfeitamente, mas esta ideia não é nova. 
Auguste Voisin, já em 1885, não hesitava em 
aconselhar a suggestão hypnotica no tratamen
to da alienação mental. N'uma hysterica muito 
pervertida, Voisin, chegava depois cie muitas 
sessões d'hypnotisaçao, a fazer cessar as alluci-
nações e a agitação. Procurava-lhe um somno 
prolongado, suggerindo-lhe a ideia de só acor
dar muitas horas depois. 

Bernheim, tem egualmente obtido muitos 
successos pelo mesmo processo, mas unicamen
te nas hystericas. 0 hypnotismo tem feito pro
gressos consideráveis, e ninguém ignora que o 
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Dr. Dumcmtpallier, tem - chegado, pela sugges-
tão hypnotica, a modificar o estado moral e o 
caracter de muitos hystericus. 

Se assim acontece portanto sobre os hysteri
cus, porque razão a suggestão não produzirá 
bons resultados sobre o ciúme pathologico, so
bretudo quando este se apresenta por assim di
zer na sua primeira phase, isto é, quando toca 
apenas as fronteiras da loucura e quando, sobre 
tudo, se desenvolve em indivíduos de tempera
mento extremamente nervoso? 

Citaremos ainda estas linhas que Leuret es
creve no seu «Tratamento moral da loucura» e 
que parecem dirigir-se aos doentes de que nos 
occupâmes: «E' preciso provocar n'estes indiví
duos emoções fortes, atacal-os de frente, não 
lhes fazer concessão alguma, obrigal-os a recuar 
sem cessar, forçal-os a fallar com senso, e mes
mo que sejamos obrigados a arrancar-lhes as 
palavras da bocca e repellidas pelo espirito, é 
necessário constrangel-os, ainda assim, a pro
nunciar essas palavras, porque já se faz muito 
obrigando-os a ceder sobre este ponto.» 

Mas se estes différentes meios moraes não 
produzirem effeito, será necessário recorrer ao 
isolamento. Muitas- vezes seria mesmo preferível 
começar por ahi. Devem-se internar os ciumen
tos pathologicos n'uma casa especial, longe das 
suas famílias ou das pessoas com quem estão 
habituados a viver. Os ciumentos que ficam no 
seio das suas famílias tomam bem depressa uma 
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enorme aversão a todas as pessoas que os cer
cam. 

Cada incidente da vida privada torna-se pa
ra estes doentes uma causa d'agita,ção, aviva as 
suas ideias delirantes, entretem-nas, alimen
tadas e dá-lhes uma nova fecundidade. Tornam-
se intractaveis e oppõem-se violentamente ás 
vontades que lhes querem impor. 

E' preciso mettel-os n'um asylo antes que a 
sua loucura esteja bem confirmada; o seu inter
namento desde os primeiros períodos de doença 
poderá ter effeitos favoráveis e até certo ponto 
fazer abortar o desenvolvimento da doença. 

Por este meio impediremos a manifestação 
de todos os actos aos quaes se podem entregar 
quando em liberdade, actos que augmentam a 
intensidade do seu estado doente pelos elemen
tos novos que trazem á,s suas preoccupações de
lirantes, pelas continuas repetições e pelas lu-
ctas frequentes ás quaes se entregam sem re
pressão nem castigo sufíiciente. 

No asylo, a vida do doente é regulada d'um 
modo inílexivel e deve conformar-se com ella. 
As horas do levantar, das.refeições, das recrea
ções, do trabalho e do deitar são as mesmas in
variavelmente, e esta regularidade, que modifi
ca vantajosamente todas as funcções orgânicas, 
actua poderosamente sobre o moral. 

Não só as funcções cerebraes são por assim 
dizer regulamentadas, mas o dia, dividido me-
thodicamente por différentes exercícios, parece-
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lhes mais curto e diminue também o tempo que 
o doente pode consagrar ao seu delírio. 

Mas, perguuta-se: esse isolamento deverá ser 
absoluto e continuo até ao completo restabeleci
mento? Ao principio, as visitas aos doentes são 
prejudiciaes e por vezes perigosas. 

O desejo ardente de retomar a sua liberdade 
á vista dos parentes ou dos amigos, o despertar 
de certas concepções delirantes determinam, 
por vezes, crises d'agitaçao violenta e mesmo 
congestões cerebra.es. 

E é facto observado que, nos hospitaes d'alie-
nados, os indivíduos ahi internados cujas famí
lias se preoccupam pouco com elles são precisa
mente os que se curam mais depressa. 

O isolamento, só, teria vantagens therapeuti-
cas insuficientes; é necessário addiccionar-lhe 
uma direcção intellectual hábil e enérgica. 

Sendo o ciumento incapaz de se affeiçoar a 
ninguém, o medico deve procurar ganhar a sua 
confiança e inspirar-lhe respeito e podendo ser, 
o receio. 

Se são indisciplinados, pouco dóceis, perigo
sos ou violentos, é necessário empregar a dou
che ou as affusões frias—a camisola de força 
etc., como meios de repressão. Comtudo, ape
sar da sua efficacia incontestável, estes meios 
deverão ser administrados com certa medida e 
prudência. 

Forçando a nota, o ciumento, pode como 
muitos outros alienados, deixar-se morrer pela 
fome, ou pelo menos recusar a comida para 

http://cerebra.es
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emmagrecer, tornar-se anemico, inspirar a com
paixão dos visitantes, é achar nas consequên
cias d'um jejum presistente, um motivo para 
accusações contra o medico. 

Hoje, porém, com as sondas œsopbagicas o 
alienado pode ser forçado a alimentar-se. 

O trabalho manual, os jogos, os exercícios 
corporaes, os passeios podem também exercer 
uma grande influencia sobre o estado dos ciu
mentos. Outro tanto não direi das viagens, mui
to empregadas, aliás, em cer.tas loucuras, so
bre tudo nos ciumentos com delírio melancholi-
co acompanhado d'ideias de suicidio. 

Os ciumentos devem ser objecto d'uma vigi
lância persistente, para d'esta forma evitarmos 
que elles semeiem a discórdia entre os compa
nheiros e os brutalizem, assim como nunca se 
deverá deixar ao seu alcance um objecto ou um 
instrumento de que possam fazer máu uso não 
só contra extranhos mas ainda contra si pró
prios. 

* • 

0 tratamento physico que deve sempre acom
panhar o tratamento moral e cuja importância 
é maior do que se pensa, basear-se-ha sobre a* 
indicações tiradas do temperamento e da consti
tuição do individuo, do estado dos seus diffé
rentes órgãos, das complicações ou das doenças 
intercorrentes. 
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Quanto aos meios pharmaceutics. 
Os purgantes e sobretudo os drásticos, com

batendo a prisão de ventre tão frequente nos 
alienados em geral e produzindo uma revulsão 
util, dão sempre excellente resultado. 

Contra a excitação e a insomnia empregar-
se-hão os banhos prolongados—os antispasmo-
dicos—os narcóticos principalmente o brometo 
de potássio e o chloral. 

A hxjdrotherapia, empregada d'uma maneira 
methodica e segundo as indicações precisas, po
derá, sem duvida, ser d'um grande recurso con
tra o ciúme. 

Os iónicos e os reconstituintes devem ser em
pregados e muito mais frequentemente que to
dos os outros medicamentos. 

Quando por estes meios se conseguir tornar 
um ciumento mais socegado e dócil, convém at-
tenuar o seu isolamento, permittindo-lhe que 
seja visitado por alguns parentes ou amigos. As 
primeiras tentativas devem ser feitas com mui
ta reserva e precaução, se produzem uma boa 
impressão sobre o doente deve-se favorecel-as e 
repetil-as; se, pelo contrario, fazem avivar anti
gas ideias delirantes, espaçal-as, chegando mes
mo a supprimil-as. 

Quando a convalescença é franca e solida 
deve-se tentar o trazel-o, pouco e pouco, aos 
hábitos da vida social e da liberdade, fazendo-o 
sahir amiudadas vezes. 

Emfim, abre-se-lhe as portas do asylo quan
do uma longa e perseverante observação e pro-
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vas reiteradas fizeram affastar todo o receio de 
dissimulação e forneceram a certeza d'uma cura 
real, mas raras vezes definitiva, como dissemos 
anteriormente, estudando o prognostico. 

Applicações medico-legaes 

As considerações medico-legaes repousam 
todas sobre uma questão de diagnostico. A 
constatação do estado mental, tal é, pois, a 
principal missão do perito. Nem sempre é fácil, 
porque muitos dos ciumentos, senão todos, con
servam uma parte, por vezes bastante conside
rável da sua fortuna intellectual: raciocinam e 
teem todas as apparencias d'um espirito e 
d'uma sã intelligencia. 

No seu livro «O delírio do ciúme,» o Ex.mo 

Snr. Dr. Bombarda diz no capitulo XII, que os 
casos de delirio do ciúme que mais merecem 
considerações diagnosticas são os de apparencia 
mais raciocinante, em que o delirio se conserva 
puro e não ha allucinações. Estes casos não po
dem ser reconhecidos na sua morbidez senão 
depois de uma analyse profunda. E' facto que a 
excitação dos doentes, a promptidão com que 
elles se expandem ao primeiro individuo com 
quem faliam, a total absorpção do espirito pela 
ideia delirante, com inteiro abandono de negó
cios e occupações, a perseguição em que envol
vem a sua victima e com que lhe não deixam 
um momento de repouso, é facto que tudo isto 
são elementos poderosos para a impressão clini-
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ca; a affirmação catliegorica não pôde, porém, 
encontrar ahi uma base segura, visto que aná
loga situação do espirito e análogo procedimen
to se poderão talvez encontrar em individuo 
normal, a quem a paixão subjuga. 

E' preciso por isso, continua o Sur. Dr. Bom
barda, inquirir e pesar as provas apresentadas 
pelo doente em abono das suas afirmações. 
Pouco importa para o caso a veracidade da ac-
cusação. Ora n'essa analyse o que sobresae com 
o máximo de relevo é a inanidade, a futilidade, 
dos factos que o doente pretende demonstrati
vos. Nem uma única prova. Tudo elementos que 
podem ser interpretados da mais varia maneira. 
Uma mancha do chão, uns moveis desarruma
dos, o ranger d'uma cama, podem ter vinte ex
plicações. E' ao mesmo tempo a multiplicidade 
d'essas provas banaes. Compreheude-se bem 
que, em dadas circumstancias, o facto apparen-
temente o mais banal pôde tornar-se em prova 
esmagadora ou importar uma suspeita bem fun
dada. No doente porém nada d'isso. 

Ao lado d'esta fundamental inanidade de 
provas encontramos-nos com verdadeiras inco-
herencias de pensamento ou de conducta. Final
mente coisas materialmente impossíveis ou ain
da outras de impossibilidade moral a mais evi
dente vccm fazer o coroamento da analyse em-
prehendida e produzir a demonstração ultima 
de que a primeira impressão clinica tinha per-
mittido suspeitar. E' claro que estes elementos 
não notificam senão o estado de alienação men-

4 
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tal. O diagnostico da forma, isto é, da systema-
tisação do delírio não carece cie recursos diffé
rentes dos casos communs e que residem prin
cipalmente n'uma observação profunda. Eis o 
que o Sur. Dr. Bombarda nos relata sobre as 
dificuldades do .diagnostico. 

Vejamos em breves palavras quaes os pro
cessos empregados em medicina legal para o 
diagnostico dos ciumentos. 

Diagnostico medico-legal 

São 3 os processos de diagnostico: 
l.° inquérito—2.° interrogatório do doente— 

3." exame directo. 
O inquérito consiste em tomar todas as in

formações relativas ás circumstaucias e aos de
talhes particulares ao acto incriminado. 

O interrogatório vem depois. Devem-se, tan
to quanto possível, dirigir ao doente perguntas 
bem claras que estejam' ao alcance da sua edu-

' cação e dos seus hábitos. 
O exame directo deve versar sobre o estado 

mental, assim como sobre o estado somático. 
Para o exame do estado mental, é necessário 

ter em consideração 3 ordens de factos: 1." as 
perturbações das funcções intellectuaes—2." a 
perversão das faculdades affectivas e dos instin-
ctos e 3.11 a alteração das funcções sensoriaes. 

Entre os signaes somáticos, procurar-se-hão 
os symptomas que se ligam, mais ou menos di
rectamente á alienação mental; examinar-se-ha 

i 
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por exemplo: a attitude do doente, a sua mar
cha, os seus gestos, a conformação do craneo, a 
physionomia, a expressão do olhar; far-se-ha o 
exame do augmento ou diminuição da circula
ção e da temperatura, da exaltação ou da per
versão da sensibilidade geral e por fim, estabe-
lecer-se-ha a presença ou ausência de vertigens, 
de allucinações, de manifestações nevropathicas 
e cutâneas. 

Responsabilidade 

A questão da responsabilidade dos actos pra
ticados por um ciumento, tem suscitado um sem 
numero de trabalhos d'homens competentíssi
mos. As diversas theorias emittidas a ta i respei
to teem cada uma o seu valor; não procurare
mos demonstrar as vantagens duma sobre as 
outras: isso arrastar-nos-hia muito longe, dire
mos, portanto, apenas algumas palavras sobre 
o assumpto. 

A extincção momentânea da personalidade, 
da consciência de si próprio, ë da natureza das 
concepções e dos seus actos é o principal cara
cter da loucura confirmada, e portanto o indivi
duo é um irresponsável. O ciumento pathologi-
co, que é ainda, por assim dizer, illuminado pela 
consciência, que está ainda no seu primeiro pe
ríodo, apresenta-se n'uni estado d'insanidade, 
e não de loucura. Este estado corresponde ao 
que são', para o ser e para a vida orgânicas, es
tes períodos de mal estar, d'indisposiçâo, d'in-

# 
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cubação mórbida que não constituem ainda a 
doença, mas em que um é já a ladeira que des
ce para a loucura, como o outro é o caminho 
que leva á doença bem caracterisada. 

O ciúme mórbido, em que ha sobrevivência 
da consciência, não pode ser uma espécie de 
loucura. Esta insanidade é o primeiro dos dous 
periodos que percorre na sua marcha o ciúme— 
é o periodo pathogenico ou preparador da alie
nação mental, cujo segundo periodo será a pro
pria loucura. 

Os ciumentos mórbidos são irresponsáveis 
porque são insanos e não verdadeiros loucos; 
são irresponsáveis porque não gosam plenamen
te das suas faculdades. 

Não é a responsabilidade parcial reservada a 
certos actos, nem a responsabilidade fora do 
accesso, fora do acto incriminado, mas é a res
ponsabilidade relativa do acto em questão: é a 
responsabilidade commuta a todos os indivi-
duos, mas attenuada pelo estado mental d'estes 
doentes. 

Podem-se-lhes, no entanto, attribuir cir-
cumstancias atténuantes: uma educação infan
til má n'estes doentes as dificuldades da cultu
ra consecutiva, as excitações moraes, ou antes, 
immoraes do meio familiar ou social no qual 
elles viveram, algumas vezes as sobreexcitações 
nervosas nascidas de tal ou tal estado do or
ganismo etc. Estas circumstancias atténuantes 
vêem, ainda diminuir a responsabilidade relati
va que lhes dá o estado1 consciente e completar, 
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e rectificar, a medida muitas vezes imperfeita 
da sua capacidade mental. 

Estes indivíduos estão,-pois, dentro do prin
cipio, em logar d'estarem fora do principio da 
responsabilidade. Perante a lei, perante a opi
nião publica, e a scieucia estes indivíduos são 
insanos e não doidos, são portanto irresponsá
veis. 

0 systema de responsabilidade parcial, tal 
qual é applicado hoje, é contrario aos princípios 
da justiça, da moral e da sciencia. Um aliena
do, reconhecido parcialmente responsável, não 
deve soffrer uma condemnação e ser enviado 
para uma prisão como um delinquente ordiná
rio. A necessidade da creação d'asylos especiaes 
para os alienados criminosos impõe-se. 

Sequestração 

A questão da sequestração d'estes doentes é 
uma das mais difficeis de resolver d'uma ma
neira geral. Deve ser estudada debaixo do pon
to de vista do doente, da sociedade e da pro
tecção que esta deve aos seus membros. 

Vimos no capitulo «Tratamento» que o iso
lamento é o primeiro e o mais efficaz dos meios 
de cura. E' no interesse do doente e não no da 
família, é em nome da sua saúde e não em nome 
da ordem publica que a medicina pede com ins
tancia que um alienado seja collocado n'um asylo. 
Os ciumentos pathologicos devem ser internados 
o mais depressa possível sem se esperar que se 
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confirme a sua loucura. Porem, emquanto elles 
não passam á acção, emquanto se encerram no 
domínio puramente especulativo, sobretudo se 
vivem no seio d'urna família que os proteja e os 
acariciem, ou se vivem em pontos affastados dos 
grandes centros de população, podemos admit-
tir, com rigor, que os deixemos em liberdade. 

Mas é necessário não esquecer que d'uni mo
mento para outro podem tornar-se perigosos não 
só para os familiares como para o que elles per
seguem com as suas accusações ou as recrimi
nações incessantes. E' então que a sequestração 
se torna indespensavel e é n'esses casos que os 
próprios interessados ou as authoridades a pro
vocam. 

E' urgente pois, e isto para o bem communii 
que a sociedade proteja e seja protegida. O prin
cipio da sequestração não é contestado por nin
guém; todos admittem que ó um grande erro o 
deixar, aos fracos, direitos que elles não sabem 
exercer: a liberdade dos incapazes é um perigo 
para todos, talvez até uma liberdade homicida. 

«A protecção dos fracos, nada tem de com-
mum com a oppressão e com a 1 yrannia; a ty-
rannia é a oppressão dos fortes, dos que são va
lidos» (Trélat). 

Separação 

A nosso ver o casamento dos ciumentos pa-
thologicos é sempre infeliz, não só para o con-
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juge, mas para o; filhos que nascerem (festa 
união. 

Não achamos, portanto, justo que se esteja 
por toda a vida ligado por um laço indissolú
vel a estes seres, tão insociáveis como os epilé
pticos. As vidas são curtas. Só aos mais privile
giados é concedido um terço ou um quarto de 
vida activa. E' necessário, por conseguinte, tan
to quanto possível, saber assegurar e fazer res
peitar o bem que nos é dado com tanta parci-
monia. 



PROPOSIÇÕES 

Anatomia:—A disposição das artérias no couro cabel-
Indo explica a dificuldade da sua hémostase. 

Physiologia:—O cérebro não morre com o indivíduo. 
Pathologia geral:—No envenenamento profissional pelo 

pliosphoro a carie dentaria ' é condição sine qua non da 
necrose. 

Materia Medica:—Os iodetos supprimem a secreção da 
pepsina. 

Anatomia Pathologica:—A autopsia nem sempre conse
gue descobrir lesões anatómicas correspondentes á forma 
de loucura. 

Pathologia interna:-Não é fatal nem vulgar a passa
gem do delírio das perseguições ao delírio das grandezas. 

Pathologia externa:—As fracturas da base do craneo 
consecutivas a choques directos sobre a abobo da craneana, 
são irradiações das fracturas da aboboda e não fracturas 
por contra-pancada. 

Medicina Operatória:—Da anesthesia suggestiva obteem-
se effeitos que se não conseguem de qualquer outro sys
tem» d'anesthesia. 

Partos:—Proponho a fundação de maternidades para 
o ultimo período da gravidez. 

Hygiene e Medicina legal:-Todos os indivíduos admit-
tidos nas fabricas de phosphoros devem ser sujeitos a 
uma inspecção prévia dos dentes. 

Yisto. . Pode imprimir-se. 
Maximiano de Lemos, O. Monteiro, 

Presidente. Director interino. 
\ 
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