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O titulo exclusivo de Paralysia geral dos alienados 
estampado na frente d'esté trabalho representava no 
actual momento um attentado ao puro consenso scien-
tiíico, e ainda á sã razão que prohibe aos pygmeus 
investir com os gigantes. Cortei largo pela responsabi
lidade. Estudo clinico lhe chamei, e estudo clinico é. 

Incompleto, obscuro, imperfeito, será ; mas é que, 
aparte a minha insuficiência, ha trapos clínicos, physio-
nomias mórbidas impossíveis de reproduzir. Vêem-se, 
não se descrevem. 

Extranhavel será talvez, que eu entrasse tão de 
prompto nos domínios da psychiatria para arcar, des
prevenido, com uma doença que tantos pontos inacces-
siveis e escarpados offerece. 

Justiíiquemo-nos. 
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A minha ultima prova escholar devia ter necessa
riamente uma feição pratica. Insinuavam-m'o a minha 
consciência e os conselhos dos meus professores. Offe-
receu-se-me ensejo de vér de perto um mundo novo, 
o mundo dos desherdados da intelligencia, e desde logo 
se me suggeriu a ideia de estudar attentamente uma 
parte d'essa população inteiramente extranha para 
mim. A dificuldade da missão que me impuz compen-
sou-a em parte a nitidez dos exemplares. 

Assim colhi um pequeno numero de observações 
no hospital d'Alienados do Conde de Ferreira, enfei-
xei-as, e em face d'ellas coordenei o presente trabalho 
que, com certeza, não será a mais ninguém util senão 
só a mim. 

Ao tratar dum modo genérico da paralysia geral, 
sem detença de maior n'este ou n'aquelle ponto mais. 
azado a discussões, entendi dever consagrar algumas 
linhas a todos os capitulos referentes á doença ; e por 
isso se encontram adeante expendidas considerações 
attinentes á historia e á medicina legal applicavel aos 
alienados paralyticos. 

Cumpro n'este logar o dever gratíssimo de teste
munhar ao meu bom amigo o dr. Magalhães e Lemos, 
o meu mais sincero reconhecimento pela sua generosa 
coadjuvação, sem a qual positivamente eu não chegaria 
a confeccionar este humillissimo trabalho. É com effeito 
ao seu prestimoso auxilio e á sua sabia orientação que 
eu devo a utilisação de alguns mezes de esforços. 



C A P I T U L O I 

Esboço histórico e natureza 
da Paralysia Geral 

Quando Esquirol (1814-1820) em face d'um alie
nado portador d'um conjuncto de signaes particulares, 
traçava com pulso firme um quadro lugubre, mas com
pleto, da marcha e finalidade da doença, assombrava 
todo o mundo pela precisão do prognostico, que mais 
semelhava uma prophecia tétrica de realisação infalli-
vel, que o resultado natural d'uma observação longa e 
perspicaz. É que elle sabia bem quão graves eram os 
casos de demência em que vinha enxertar-se a para
lysia, e a significação terrível do embaraço da palavra 
que com aquella fazia quasi sempre mão commum. 

Entretanto longe estava elle de suspeitar que se 
achava em presença d'uma affecção que, dentro em' 
pouco, havia de erguer-se autónoma, com foros de enti
dade mórbida distincta. 
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Os seus discípulos começam a achar qualquer coisa 
dô especial n'aquella paralysia que complicava a de
mência, e, sem destruírem o arcabouço da doutrina do 
mestre, dão-lhe nomes particulares. Georget (1820) 
denomina-a—paralysia muscular chronica; Délaye 
(1824)—paralysia geral incompleta; Calmeil (1826) 
— paralysia considerada nos alienados. 

Todos estes authores encontravam assim nos casos 
observados duas affecções distinctas : uma psychose e 
uma paralysia de natureza particular que vinha com-
plical-a. 

Em 1822 Bayle apresenta as primeiras observações 
clinicas da paralysia geral ; e fazendo ver que as le
sões da intelligencia e do movimento nasciam e evolu
cionavam parallelamente, affirma que as lesões de mo
tilidade não eram uma complicação da loucura, mas 
ambas se alliavam para constituírem uma só e única 
f̂fecção que elle denominou — arachnitis chronica. 

Urge no entanto dizer que Bayle ligava ao facto do 
delírio ambicioso uma importância capital, consideran-
do-o como symptoma característico e indispensável da 
paralysia geral. 

Baillarger, em 1846, faz notar, porém, que não é 
o delírio o symptoma psychico característico, mas sim 
a demência, e por isso prefere á denominação de pa
ralysia geral a de — demência paralytica. 

No entanto a ideia de Bayle, relativamente á uni
dade mórbida da paralysia geral, foi acceite por todos-
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os alienistas, com excepção apenas dos discípulos de 
Esquirol. 

Desde então de todos os focos scientiflcos convergi
ram as attenções para a nova doença. Aperfeiçoa-se o 
seu estudo clinico ; mulliplicam-se as observações, e 
investiga-se a sua anatomo-palhologia. Não é já um 
amollecimento cerebral, uma meningite, uma sclerose 
intersticial do cérebro. E' uma periencephalite chronica 
diffusa. 

Ê a Magnan, o eminente alienista moderno, a quem 
cabe a honra d'esta descoberta, que, ao lado do co
nhecimento da autonomia clinica da paralysia geral, 
constitue um dos maiores successos psychiatricos do 
nosso século. 

Porém Baillarger, que batera em brecha o princi
pio da essencialidade da paralysia geral, proposto por 
Bayle, acha nas remissões, nas paralysias geraes laten
tes, nas paralysias geraes de dupla forma, nas pseudo-
paralysias geraes syphilitica, alcoólica, etc., novos ar
gumentos para combater a theoria unitária. Ë para 
elle, ha na paralysia geral duas doenças autónomas, 
distinctas, que podem associar-se ou existir isolada
mente ; e são : a demência paralytica, e a loucura 
paralytica. Devemos confessar que esta doutrina creou 
poucos adeptos, e que apesar da grande authoridade 
do nome de Baillarger, poucos téem encontrado no 
campo da observação clinica razões que justifiquem 
aquelle modo de ver. 
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— Que me seja permittido citar n'este logar o nome 
do Snr. Magalhães e Lemos, o qual persistentemente 
devotado ao estudo da hystologia patliologica da pa-
ralysia geral, tem procurado egualmente encontrar as 
relações que por ventura haja entre aquella doença e 
a congestão cerebral como processo inicial. 1 

Em conclusão direi que hoje a paralysia geral dos 
alienados define-se nos seguintes termos : 

— Uma periencephalite chronica diffusa, caracleri-
sada clinicamente por perturbações d'ordem somática 
e psychica; — consistindo as primeiras principalmente 
no embaraço da palavra, tremulo, e enfraquecimento 
muscular; — e traduzindo-se as segundas por sympto-
mas delirantes assentando sobre um fundo de demên
cia, ou somente pelo estado demencial. 

1 As suas experiências cuidadosamente feitas em cães, 
parece tenderem a afflrmar a relação de causalidade entre a 
congestão cerebral e a demência paralytica. 
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C A P I T U LO I I 

Etiologia 

A frequência da paralysia geral é verdadeiramente 
extraordinária. 

Desde que ella entrou no quadro nosologico das 
psychoses os clinicos viram desfilar ante si um numero 
prodigioso de paralyticus, que constituíram a pouco tre
cho vasto arsenal de observações. 

É especialmente no occidente da Europa e no norte 
da America que ella mais fundo lavra, escolhendo de 
preferencia os grandes centros da actividade humana, 
onde mais alto paira o nivel civilisador. 

Um alienista americano chegou a aventar a opinião 
de que «a frequência da paralysia geral nos diversos 
paizes podia servir, até certo ponto, de thermometro 
relativamente ao seu grau de civilisação.» 1 

Se isto fora rigorosamente verdadeiro, aquelle ther
mometro assignalaria em Portugal uma temperatura 
elevada. Com effeito é numerosa a população de para-
lyticos geraes que cada anno acode aos nossos hospí
cios de alienados. E, se attentarmos nas condições do 
nosso torrão, tão mesquinho em dimensões, como parco 

Regis—Manuel pratique de médecine mentale. 
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no elemento progressivo e civilisador, então a cifra é 
enorme. 

As noções etiológicas a respeito da demência para
lytica são por emquanto vagas "e mal definidas; assim 
resumiremos, d'entre as causas predisponentes e deter
minantes, o que de mais positivo corre na sciencia. 

Cansas predisponentes. — Edade. — É 
sem duvida uma das causas d'uma importância real. É 
no apogeu da vida, como diz Regis, que se manifesta 
a affeccão, que por este facto constante elle denomina 
climatérica. 

0 apparecimento da paralysia oscilla entre os 35 e 
45 annos, e raras vezes se affasta d'estes limites. Os 
casos de demência paralytica antes dos 20 annos (Re
gis) e depois dos 60, são absolutamente excepcionaes, 
e merecem a justo titulo respectivamente as denomi
nações consagradas de paralysia geral prematura e 
tardia. 

Sexo . — É indicado como factor etiológico de 
não somenos importância. 

A paralysia geral é, com eífeito, mais frequente nos 
indivíduos do sexo masculino. E, comquanto as estatís
ticas diííiram um pouco, as proporções íluetuam muito 
de perto em torno d'uma media approximada de 1 in
dividuo do sexo feminino para 7 do sexo masculino. 

Demais não é nas mulheres da grande sociedade que 
a paralysia mais estragos opera ; pelo contrario é nas 
mulheres das classes humildes, proletárias, que fazem 
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vida commum cora a miséria. Exactamente o inverso 
succède cora os homens. 

Porque será isto ? 
Baillarger faz intervir para o facto o género de vida, 

as occupações, o regimen, etc. ; e assim diz que as 
principaes causas da paralysia geral são : 

Nos homens ricos : os excessos de trabalhos intelle-
ctuaes, excessos de vigílias, excessos alcoólicos, exces
sos venerios, regimen excessivamente animalisado, a 
syphilis, o abuso do tabaco. 

Nos operários das cidades : abusos alcoólicos, ex
cessos venerios, excessos de trabalho com reparação 
insuíliciente, a syphilis, o abuso do tabaco. 

Nas mulheres das classes pobres : excessos alcoóli
cos, excessos de trabalho e de vigílias com reparação 
insuíliciente, a syphilis. 1 

As mulheres das classes abastadas, com estarem ao-
abrigo da maior parte d'estas condições etiológicas, 
téem, para compensar os excessos de vigílias que ás 
vezes commettent, um regimen appropriado e o re
pouso necessário. 

Com relação á syphilis cumpre-me alludir rapida
mente á discussão que no congresso de Copenhague foi 
levantada sobre a influencia d'esta doença na paralysia 
geral. Alguns alienistas affirmaram calorosamente a 

1 Baillarger—Nota á traducçâo do tratado de Griesinger, 
pag. 468. 
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proveniência syphilitica da paralysia geral, chegando 
Steemberg a asseverar que «celui qui n'a pas été sy-
phililique ne seras jamais paralytique». 

De arripio a estas ideias Bajènofî affirma que a sy
philis é muitas vezes contrahida no primeiro período 
da paralysia geral. 

Magiian intervém e dá nova orientação ás ideias 
discutidas, encarando a questão sob o ponto de vista 
da etiologia, da symptomatologia, da anatomia patho-
logica e do tratamento. 

Resultou em ultima analyse da discussão, que a sy
philis «não pôde crear a verdadeira paralysia geral, 
aquella que se caractérisa anatomicamente por uma 
encéphalite diffusa, e clinicamente pelo enfraquecimento 
geral da intelligencia, associado a perturbações sensi-
tivo-motrizes. Isto é, a syphilis parece dever ser con
siderada como desempenhando na etiologia da paralysia 
geral o mesmo papel que M. Charcot, contra as ideias 
de M. Founder, lhe concede na etiologia do tabes» 1 

— É pois ás mais elevadas profissões que a paraly
sia geral ostensivamente se dirige. Ministros, medicos, 
advogados, officiaes, etc., lhe prestam o seu tributo. 

No entanto reflectirei que alguns dos doentes ob
servados pertenciam ás classes inferiores da sociedade. 

Estas ligeiras considerações devo-as á obsequiosidade 
do meu amigo Snr. Magalhães e Lemos, que, em artigos succes
sives, as tstá publicando na Saúde Publica. 
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Hereditariedade.—Raras vezes se encontra a 
hereditariedade directa e similar, se bem que mais 
frequentes sejam nos ascendentes dos paralyticos as 
manifestações de congestões cerebraes. Encontrar-se-ha 
adeante (obs. vu) um exemplo d'esté género. 

Causas determinantes.—Como causas de
terminantes figuram em primeira linha os excessos in-
tellectuaes, as grandes emoções, os excessos venéreos, 
o abuso do tabaco, do alcool, a insolação, a menopausa, 
as longas vigílias, a suppressão da menstruação, etc. 

Por vezes os traumatismos craneanos concorrem 
eílicazmente para a explosão da doença. Eis um caso 
d'esté género : 

OBSERVAÇÃO I 

A. M..., 36 annos, creada, entrou para o hospital 
em 26 de Março de 1883. 

Por informações obtidas de um protector d'esta 
doente, soube-se que esta recebera uma violenta pan
cada no craneo, 3 annos antes de entrar para o hospi
tal ; e que ao traumatismo se seguira immediatamente 
o apparecimento da actual affecção. 

A datar de Fevereiro do corrente anno os sympto-
mas que offerece esta doente são os seguintes : 

Ligeira desegualdade pupillar com dilatação a favor 
3 
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da pupilla esquerda. Reacção á luz mais accentuada do 
mesmo lado. 

Os reflexos do tendão rotuliano, bem como os do 
tricipete brachial e da mão, apresentam-se sobremaneira 
exaggerados. 

A doente pronuncia phrases curtas e rápidas, e 
muitas d'ellas incomprehensiveis, para o que concorre 
poderosamente o facto de ella conservar, quando falia, 
as arcadas dentarias quasi unidas. As syllabas dentaes 
e labiaes sahem precipitadas e duras. 0 timbre da voz 
é accentuadamente nasal. 

Não existe o tremulo dos lábios, mas sim um ligeiro 
tremor fibrillar da lingua. Querendo lançar este órgão 
para fora da cavidade buccal, a doente projecta-o com 
precipitação e sustenta-o n'esta posição com grande 
difíiculdade. 

Psychicamente esta mulher é um typo perfeito de 
degradação. Por forma alguma responde ao que se lhe 
pergunta, nem é mesmo possível fixar-lhe por um ins
tante a attenção. De resto é dotada d'um mau humor 
habitual que a leva a insurgir-se contra os nossos pro
cessos de exploração. 
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C A P I T U L O I I I 

Symptomatologia 

E' d'uso quasi geral subordinar os symptomas da 
demência paralytica a phases diversas da evolução mór
bida. E assim nos tratados clássicos vé-se a paralysia 
geral dividida em quatro períodos correspondentes á— 
incubação, á iniciação dos phenomenos definitivos, a 
uma phase de estado, e aos symptomas terminaes. Voi
sin intercalla ainda entre a incubação e o primeiro pe
ríodo uma phase intermediaria. 

Para evitar repetições fastidiosas, e cingir-me tanto 
quanto ser possa á exposição singela do que observei, 
affastar-me-hei d'esté trilho que me parece retalhar por 
demais uma doença que é essencialmente progressiva ; 
e bosquejando rapidamente o período de incubação, pas
sarei á descripção dos symptomas somáticos e psychi-
cos que, nos doentes observados, mais avultavam. 

* 
* * 

A incubação ou período prodromico alíirma-se ge
ralmente pela perversão do caracter. Tal individuo que 
se assignalava pela sua bonhomia e suavidade de ca
racter, torna-se irritável, susceptível, e encolerisando-se 



— 36 — 

sob o motivo mais fútil. Regulando até então os seus 
actos pela mais stricta observância dos instinctos de ho
nestidade, despenha-se abruptamente n'uma vida de dis
sipação, de orgia e de prostituição, lançando a desor
dem e o pasmo no seio da família. Descura os seus in
teresses, abandona o seu trabalho e desprende-se dos 
laços de affeição que o ligavam aos seus. 

Se o futuro paralytico é um individuo d'uma edu
cação irreprehensivel, começa a dar as primeiras notas 
d'uma grosseria injustificável e d'uma quebra de deli
cadeza inteiramente extranha. Desapparece o critério 
da oppurtunidade dos actos, cedendo o logar a um cy-
nismo grosseiro e lamentável. —Existe actualmente no 
hospital do Conde de Ferreira, um paralytico, homem de 
distincção, que, pouco tempo antes de ser sequestrado, 
se fez acompanhar de sua filha a um prostíbulo, per-
mittindo-lhe presencear as habituaes scecas de bordel. 

Outras vezes, especialmente quando a doença tende 
a affectar qualquer das formas depressivas, o individuo 
torna-se insociável, evitando a todo o custo os Jogares 
mais frequentados o as relações das pessoas com quem 
convivia. E' frequente ouvil-o então referir certos pa
decimentos, que á primeira vista são levados em conta 
de verdadeiros. 

E' n'este período que muitas vezes lia a registrar 
certos furtos ou atlentados ao pudor, que se justificam 
pela perversão do caracter e inconsciência dos actos, 
mas que o publico e os tribunaes condemnam como 
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crimes premeditados. Isto constitue um ponto delicado 
de medicina legal a que mais adeante me referirei. 

E' possível já n'esta phase prodromica surprehender 
alguns dos symptomas somáticos e psychicos que cara
ctérisant a installacão definitiva da doença. E assim, um 
observador perspicaz poderá notar uma tal ou qual he
sitação da palavra, i\m ligeiro tremulo da lingua, per
das fugazes da memoria, erros d'ortographia, de cal
culo, etc. 

Porém, de vagos e fugitivos, estes symptomas vão 
pouco a pouco tomando corpo, e a paralysia geral 
acha-se definitivamente confirmada. 

Desde este momento duas ordens de perturbações of-
ferecem os dementes paralyticus : perturbações aVordem 
somática e perturbações d-ordem psychica. 

A) S Y M P T O M A S SOMÁTICOS 

Embaraço da palarca.— Symptoma d'uma 
importância capital, não deixa quasi nunca de aggre-
gar-se ao cortejo dos symptomas que mais luz proje
ctam sobre o diagnostico. 

Se não é o que caminha na vanguarda dos pheno-
menos somáticos, também não é o ultimo ; e quando 
apparece, ou confirma, ou faz suspeitar. 0 seu valor 
diagnostico é de tal ordem que Regis chama-lhe : — 
symptoma palhognomonico da paralysia geral. E ac-
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crescenta : — emquanto elle se não evidenciar, quaes-
quer que sejam os outros symptomas, poderá suspei-
tar-se, mas não affirmar-se a existência da paralysia 
geral. 1 

Sem me associar inteiramente á aflirmapão do alie
nista francez — por quanto este embarapo da palavra 
não é exclusivo d'esta doenpa—, devo todavia dizer 
que, em certos casos, elle reveste caracteres tão pró
prios, tão individuaes, que a duvida sobre a sua filia
ção não pôde subsistir. E' assim que o embarapo da 
palavra que se nota na doente da obs. u, não tém se
melhante em nenhuma outra forma d'alienapào men
tal. 

No começo da doença este symptoma é apenas es-
bopado, mal delineado, surgindo ardilosamente, a espa
ços, quando o doente se levanta da meza apoz uma re
feição copiosa, ou quando é forçado a 1er ou a susten
tar uma conversação prolongada. (Regis).— N'estas 
circunstancias a declamação é interrompida por vezes 
por uma ligeira hesitação na emissão d'algumas syl-
labas. 

E' d'ordinario nas labiaes que a dilliculdade se ac
centua. 

0 doente suspende um pouco a voz em certas syl-
labas, emperra, chega mesmo a repetil-as, e consecuti
vamente a um certo esforço, o embaraço é vencido e 

1 E. Regis— op. cit. 
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a palavra deslisa fácil e clara por um tempo maior ou 
menor. 

Gomo faz notar Baillarger, * esta hesitação não tra
duz um phenomeno de paralysia, mas sim um estado 
espasmódico da lingua, espasmo que pôde attingir todo 
o systema muscular. E isto é importante, por quanto a 
prognose n'estes casos é bem menos grave que nas 
perturbações de linguagem dependentes da paralysia 
da lingua. E assim é que, se as primeiras são intermit
tentes, as segundas fixam-se definitivamente e não des-
apparecem mais. 

Esta hesitação precede muitas vezes o começo da 
doença, e só um observador experimentado pôde sur-
prehendel-a e apprecial-a devidamente. Mas á medida 
que a doença progride, o embaraço da palavra desta-
ca-se frisantissimo, e cahe infallivelmente sob o domi-
nio da observação a mais superficial. 

Umas vezes o que sobresahe são os phenomenos 
d'ordem attaxica. A. declamação é precipitada. As pala
vras sahem bruscamente, atropellam-se, como que se 
despenham umas nas outras, resultando d'esté conflicto 
a hesitação, a falta de nitidez, a eliminação d'algumas 
syllabas. 

Às palavras dentaes e labiaes offerecem por vezes 
um caracter muito pronunciado de dureza, como notei 
na doente da obs. i. 

1 Baillarger — Appendice ao tratado de Griesinger. 



— 40 — 

Outras vezes avultam os symptom as de paresia dos 
órgãos da phonacão. A palavra é lenta, arrastada, como 
que empastada. As syllabas separam-se francamente 
umas das outras, de modo que o doente simula per
feitamente a solletracão. 

Não ha cambiantes notáveis de tonalidade na de
clamação ; esta assemelha-se a urna psalmodia ryth-
mica e monótona, quando não adquire, como em al
guns casos, a accentuacão propria dos ébrios. (Obs. x). 

Em certos paralyticus, e em períodos irregulares da 
doença, juncta-se ás perturbações assignaladas o tre
mulo da palavra. Curtos intervallos de silencio vêem 
cortar a ligação natural das syllabas, com uma franca 
irregularidade na duração e no apparecimento. 

O tremulo da palavra não é forma constante das 
perturbações da phonacão ; em alguns doentes que ob
servei não o pude notar. E, como é de prever, sendo 
o phenomeno parallelo ás manifestações attaxicas dos 
órgãos da phonacão, é somente nos paralyticus em que 
estas perturbações avultam, que o tremulo é nitida
mente apparente. * 

* * 

O embaraço da palavra, sob qualquer das formas 
apontadas, não toma sempre a feição clássica que acaba 
de ser exposta, e que eu observei em muitos paralyti-
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cos geraes. Por vezes, em phases relativamente adean-
tadas da doença, não é dado ao observador inexperiente 
apprecial-o em primeira instancia, e urge então provo-
cal-o por meios appropriados. Assim obrigue-se o doente 
a pronunciar palavras difflceís, como : consubstancia
rão, inam-obilidnáe,—e o embaraço desde logo se trahe 
francamente. 0 paralytico não repetirá três vezes de 
seguida: — artilheiro d'aríilheria, sem se denunciar. 
Dir-vos-ha com um esforço penoso e um empastamento 
singular : — arrti.. .heiro d'arr. . .lita. . .ria. (Obs. x). 
Esta difficuldade de pronunciação, tão sensível a pro
pósito das syllabas molhadas, apparece egualmente nas 
labiaes que o doente d'ordinario repete, e que o fazem 
tropeçar a cada momento na declamação. 

— A doente da observação que segue, debaixo do 
ponto de vista do embaraço da palavra, é um exem
plar nitido, clássico. 

OBSERVAÇÃO II 

A. R. . . , de 48 annos d'edade, jornaleira, foi reco
lhida ao hospital d'alienados em setembro de 1885. 

Quando entrou a paralysia geral estava já perfeita
mente confirmada. 

0 embaraço da palavra é de todo o ponto caracte
rístico. 

A declamação é arrastada, lenta, e empastada. A 
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doente hesita e repete sempre as labiaes m e p, apre
sentando em toda a sua nitidez o tremulo da palavra. 
A declamação assemelha-se a uma psalmodia, e faz-se 
preceder sempre do tremulo dos lábios e regiões pró
ximas, tremulo que se prolonga durante a declamação 
e attinge o seu máximo nas labiaes. A lingua sahe da 
cavidade buccal a muito custo, e não chega a ser pro
jectada na totalidade. 

Nota-se n'este órgão um tremulo fino, delicado, na 
ponta e nos bordos. 

Para dirigir a extremidade da lingua para as com-
missuras labiaes, inclina sempre a cabeça para o lado 
respectivo, afim de vencer as oscillações attaxicas de 
que aquelle órgão é a sede. 

Nas pupillas nada se encontra de anormal, bem 
como no poder de accommodação e reacção á luz. 

Acham-se fundamente exaggerados os reflexos ro-
tulianos, bem como os do tricipete brachial e da mão. 
Quanto ao reflexo plantar está quasi abolido. 

Nas pálpebras existe uma leve paresia, acompa
nhada de convulsões. 

O tremulo dos membros é accentuadissimo, o que 
bem se reconhece, sobretudo para os membros superio
res, quando a doente aperta'algum botão do vestido, o 
que de resto se effectua á custa de longas tentati
vas. 

Não é menos pronunciado o enfraquecimento mus
cular, que ao dynamornetro de Mathieu é computado em 
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15° proximamente (força de pressão). A. marcha é dif-
ficil e incerta. 

Os symptomas psychicos que este individuo offerece, 
são os que derivam da demência em grau adeantado 
de evolução. A memoria dos factos recentes eslá extin-
cta, poslo que o não esteja absolutamente a dos acon
tecimentos de longa data. 

A attenção, movei e fugaz, é quasi impossível de 
ser captada por um momento. As mais leves operações 
de raciocínio são irrealisaveis. 

A affectividade, de todo o ponto escassa, affirma-se 
de longe em longe por curtas phases emotivas. A mais 
accentuada observei-a uma só vez. A doente referia-me, 
banhada em lagrimas, certos factos da sua vida ante
rior que diziam respeito a seu marido. Este, aflirmava 
ella, empenhara-lhe um cordão d'ouro, e comera duas 
moradas de casas que eram pertença da mãe. Não po
dia ella reprimir o seu desgosto por semelhante facto, 
e chorava de raiva, apodando o marido de ladrão e 
comedor. Além d'isso tinha elle muitas amigas ; e o 
facto era tanto mais indesculpável quanto a mulher (a 
doente) se havia sempre comportado irreprehensivel-
mente. 

Deve notar-se que pouco depois ella dava como jus
tificação do marido lhe haver empenhado o cordão de 
ouro, a necessidade em que o collocara uma grave 
doença, que denominou malina. 

Egual phase emotiva se manifestou quando a doente 
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referiu a morte desastrosa d'uma creança que ella co
nhecera. 

K, alludindo ao fallecimento d'uni seu filhinho, re
petia com uma certa micção religiosa c com um con
tentamento beatifico que — o menino fora para os an
jinhos. 

Parece, pelo que atraz fica exposto, existir n'esta 
doente um leve fundo de deli rio de perseguições, que 
afinal por nenhum outro facto se tem manifestado. 

Os actos volitivos por esta doente revelados são ru
dimentares. Eminentemente malleavel executa, bem ou 
mal, tudo o que d-'ella exigem, e tolera, com a mais 
franca bonhomia, todos os incommodos que a nossa ex
ploração possa causar-lhe. 

No entanto agita-se por vezes, e aggride as outras 
doentes, cobrindo-as ao mesmo tempo de insultos. Es
tes factos accentuam-se especialmente por occasião das 
refeições, em que a avidez a obriga a furtar ás suas 
companheiras as rações. Com eífeito o appetite é desor
denado, voraz. 

— No dia 7 de Março teve um attaque apoplectiform© 
ligeiro, sem que no dia seguinte haja paralysias par-
ciaes nem modificações dos reflexos. 0 estado mental 
foi o que mais se resentiu, sobretudo pelo que respeita 
á attenção. 

P e r t u r b a ç õ e s da eseripta.— Na escripta 
dos paralyticus geraes ha ensinamento proveitoso c fe
cundo para orientação do alienista no diagnostico a 
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estabelecer. Só por si reflecte ella, em plena luz, desor
dens importantes na motilidade e na mentalidade. 

0 doente sustenta a custo a penna, e poisa-a no 
papel d'uma maneira attaxica, como procurando avi
damente um ponto d'apoio. Ensaia-se para escrever, 
mas a penna, afferrada ao papel sob uma pressão enér
gica, recusa-se aos movimentos impressos, verga, lor-
ce-se, perfura, e quando cede, é ã custa d'uma asper
são de pequeninas manchas de tinta, que a cada passo 
salpicam a escriptura. As lettras, de dimensões exagge-
radas, são mal feitas, mal lançadas as curvas e irre
gularmente sombreadas. As linhas, tortuosas, tremidas, 
denunciam o tremulo e o enfraquecimento muscular, 
que se traduzem ainda pelo tempo, relativamente enor
me, que o traçado de cada lettra absorve. 

Isto quanto á parte material da escripla. 
Pelo que respeita ao lado verdadeiramente psychico 

do autographo, não são menos interessantes as particu
laridades a mencionar. Além de certos erros ortogra-
phicos, incompatíveis com a educação do doente, ha 
verdadeiras eliminações de leltras, de syllabas e de 
palavras, que alteram e maculam o sentido legitimo da 
phrase. Em certos casos 6 uma syllaba, uma palavra 
inteira que vém enxertar-se no meio d'uma outra e 
completal-a.—Depois, as omissões abrangem uma serie 
continua de palavras, de modo que a interpretação do 
manuscripto é totalmente impossível ; é um telegramma 
cujas palavras occultas se não podem adivinhar; é um 
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documento sybillino cuja chave nem o próprio doente 
possue. (V. os autographos). 

Na leitura dão-se phenomenos correlatos. 
O doente lê vagarosamente, como que solletrando, 

ou traduzindo palavra por palavra um documento obs
curo. Elimina, troca lettras, supprime syllabas, pala
vras inteiras, altera-a ortographia, masturba o sen
tido grammatical e lógico do escriplo, tudo isto com a 
mais supina inconsciência, e sem que haja, as mais das 
vezes, deficiência ou perversão do poder visual. 

Estas perturbações, d'um valor preciosíssimo para a 
diagnose, quando apuradas em individuos cuja educa
ção nos é conhecida, decahem sensivelmente d'impor-
tancia quando, desconhecendo o individuo são, defron
tamos com o individuo doente. 

Ë que elíectivamente em alguns casos, numerosos 
por signal, ha no terreno intellectual tractos extensos 
que nunca foram cultivados, que são completamente 
estéreis, v. gr. : 1er, escrever. Podem seguramente es
tar lesados os centros respectivos ; mas cjmo reconhe
cer estas lesões, se ha carência absoluta de dados ob
jectivos? 

Com effeito, de todos os paralyticus observados, um 
pequeno numero me forneceu materia para a exposição 
do symptoma. Os outros, ou nunca souberam 1er nem 
escrever, ou foram por mim surprehendidos n'uma 
phase adeanlada de demência, que extinguiu completa
mente e para sempre aquellas faculdades. 
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Tremulo .— 0 tremulo é um dos symptomas fre
quentes da paralysia geral. 

Observei-o quasi sempre em graus diversos d'in-
tensidade. 

A) DOS LÁBIOS E DA LÍNGUA —O tremulo dos lábios 
pôde existir independentemente de qualquer causa au
xiliar, porém é, com effeito, quando o doente falia ou 
ri, quando se excita, quando se encolerisa, que o tre
mulo se accentua e adquire proporções consideráveis. 

O tremulo dos lábios precede quasi sempre a emis
são da palavra. 

Quando o paralytico se propõe fallar, nota-se no 
orbicular e nos músculos das regiões próximas, uma 
serie de pequenas contracções, que geralmente são mais 
salientes no lábio superior e músculos visinhos, (zigo-
maticos, etc.) 

O caracter d'estas contracções consiste na estreiteza 
das oscillações, que de resto custam muitas vezes a 
appreciar. 

Não é um tremulo em massa, como diz Regis, é 
um tremulo delicado, levíssimo, fibrillar, que se des
taca immensamente do tremulo dos membros. 

Em regra o phenomeno persiste durante a decla
mação, e continua-se ainda por um pequeno espaço. 

Na lingua dão-se perturbações análogas. 
Diga-se ao doente que lance aquelle órgão para 

fora da cavidade buccal : a lingua será projectada, umas 
vezes com precipitação, bruscamente (Obs. i) ; outras 
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vezes apresentar-se-ha ao orifício buccal oscillante, ca
minhando lentamente, e não chegando mesmo a ser pro
jectada na totalidade. 

0 doente a custo a sustenta em repouso na arcada 
dentaria, e assim o tremulo torna-se apparente. No-
tam-se em todo o órgão grandes oscillacões, que o fa
zem vibrar desordenadamente, tumultuosamente ; mas, 
d'esté fundo francamente attaxico, não é dillicil destrin
çar umas ligeiras contracções, muito tenues, fibrillares, 
que assentam mais especialmente na ponta e nos bordos. 

Algumas vezes este tremulo opera-se d'uma ma
neira especial; que os authores comparam aos movi
mentos vermicular es. 

Em alguns paralyticos observei phenomenos attaxi-
cos muito intensos da parte d'aquelle órgão, phenome
nos que se traduziam pela diffleuldade de dirigir a ponta 
da lingua para qualquer das commissuras labiaes. N'este 
caso o doente esforçava-se por vencer o obstáculo, in
clinando um pouco a cabeça, afim de auxiliar o movi
mento de lateralidade da liugua. 

B) DOS MEMBROS. — Nos membros o tremulo é 
muito mais flagrante, e, se assim posso exprimir-me, 
mais grosseiro. 

Assemelha-se, até certo ponto, ao tremulo do alcoo
lismo e do boeio exophtalmico. 

Tanto nos membros superiores como nos inferiores 
se manifesta, e as duvidas persistem apenas sobre a 
ordem chronologica do seu apparecimento. 
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Em todos os paralyticus por mim observados se ma
nifestava o phenomeno, com excepção da doente da 
obs. i, na qual o tremulo dos lábios e dos membros 
faltava. 

Muito sensível nos membros thoracicos quando em 
•extensão, apparente se torna egualmente todas as ve
zes que o doente intenta executar movimentos delica
dos. Se 6 que pretende levantar uma moeda de cima 
d'uma meza, tomar a penna para escrever, apertar um 
botão do vestido, appréhender em summa um objecto 
de pequenas dimensões, toda a massa muscular das 
mãos, em especial dos dedos, entra em contracções 
convulsivas, levantando peas aos actos a realisar, tor-
nando-os longos, demorados, incertos e pueris. 

Nos membros abdominaes o tremulo torna-se appa
rente quando o doente, na estacão assentada, crusa as 
pernas uma sobre a outra. 

As oscillacões são extensas e complicam á maravi
lha a marcha. Esta é vacillante, diílicil e pesada; a 
estacão vertical é penosa ; o corpo do doente oscilla e 
o tronco descahe um pouco para a frente ; e se o pa-
ralytico é forpado a dar uma volta rápida sobre o seu 
eixo, se pretende sentar-se ou levantar-se d'uma ca
deira, estes actos realisados á custa de esforços peno
sos e quasi sempre da intervenção alheia, põem nota
velmente em evidencia, não só aquellas oscillacões 
dos membros, senão que um tremulo intenso quasi 
generalisado. 
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Ref lexos . — Esta ordem de phenomenos per
corre na paralysia geral toda a escalla desde a aboli
ção completa ao exaggero convulsivo. Isto no attinente-
aos reflexos profundos. 

Ha talvez mais estabilidade no tocante aos reflexos 
superíiciaes, que d'ordiDario se encontram muito atte-
nuados, ou mesmo extinctos. 

E n f r a q u e c i m e n t o musculai*. — Affirmant 
alguns alienistas que o parálytico geral conserva, até 
aos últimos momentos, a força muscular intacta; isto 
em face do dynamometro. 

Haverá uma grande parcella de verdade na asser
ção, se é que eu não posso ajuizar do facto por um 
numero restricto d'observaçoes. De feito, o que eu no
tei sempre, foi uma quebra enorme do poder contra
ctu, á parte ainda as causas d'erro filiadas no estado 
demencial. 

Voisin, referindo-se ao facto em questão, e apon
tando alguns phenomenos demonstrativos, ao que pa
rece, da paralysia, affirma que esta é mais apparente 
que real, e justiflca-se dizendo que os phenomenos : — 
tiennent en partie au trouble de coordination des mou
vements, et en partie à l'inertie, au manque de vo
lonté du sujet. l 

Não me parece que isto seja sempre exacte 
Em presença d'um parálytico no 2.° periodo, com 

1 A. Voisin — Paralysie générale des aliénés. 
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apparencia d'ura homem robusto, com delírio de gran
dezas, julgando-se possuidor d'uma saúde florescente, 
e que, instado para dar a medida da sua energia mus
cular, comprime resolutamente o dynamometro, orgu-
lhando-se d'ante-mão do brilhantismo da prova,— eu 
não posso invocar, para justificar o pequeno desvio da 
agulha, a inércia, a falta de vontade, ou mesmo a des
coordenação dos movimentos. 

E assim é que um doente em que concorriam todas 
as circumstancias apontadas, não conseguiu um desvio 
da agulha superior a 33°. (Obs. vn). 

A forca muscular dos outros paralyticus observados, 
é computada ao dyn. Mathieu em 20 a 25, em media, 
para os do sexo masculino. A cifra é quasi metade me
nor para os do sexo feminino. 

Por outros factos se trahe a adynamia muscular. O 
paralytico geral é incapaz de sustentar grandes pesos. 
A marcha, difflcil e pesada, assemelha-se á dos para
plégicos. As pernas parecem dobrar-se sob o peso do 
tronco, e o equillibrio é mantido á custa do affasta-
mento dos pés, e portanto, do augmento da base de sus
tentação. Os pés, um pouco lançados para fora, levan-
tam-se a custo do solo, e o tronco descahe n'uma 
ameaça constante d'uma queda. 

Demais, para o facto já apontado da lentidão penosa 
que acompanha os movimentos dos paralyticos geraes 
nomeadamente quando pretendem sentar-se ou levan-
tar-se d'uma cadeira, parece-me cooperar em grande 
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parle o enfraquecimento muscular, que não exclusiva
mente a attaxia. 

— Não é raro encontrar uma leve paresia palpe
bral acompanhada de convulsões. Este ultimo facto 
avulta quando o doente conserva as pálpebras semi-
cerradas, ou mesmo fechadas completamente. 

Pôde observar-se egualmente a paresia da face, 
que, quando existe, é quasi sempre unilateral. 

R a n g e r dos dente s . — Este phenomeno, que 
observei apenas n'uma doente, (Obs. m) era bastante 
accentuado para se tornar sensível a uma certa distan
cia. 

Pôde apparecer em qualquer dos períodos da affec-
ção, mas não tém valor característico, por isso que, 
sobre ser raro n'esta doença, encontra-se n'outras psy
choses que não a paralysia geral. 

Perturbações ©culo-puplllares. — As 
perturbações da pupilla são phenomeno importante na 
paralysia geral ; e se não téem uma significação pre
cisa porque não traduzem factos averiguados e incon
cussos, nem por isso deixam de adquirir um valor su
bido e collaborar com os outros symptomas para um 
diagnostico seguro. 

A mais frequente das perturbações pupillares con
siste na desegual dilatação, a favor ora da pupilla di
reita, ora da esquerda. 

Umas vezes a dilatação affecta uma só pupilla, po
dendo n'outros casos dar-se a dilatação desegual. 
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Para alguns alienistas, o facto da desegualdade pu-
pillar poria em luz a forma da doença ; e assim, a de
segualdade a favor da pupilla direita pertenceria ás 
formas depressivas, ao passo que a dilatação da pu
pilla esquerda acompanharia as formas expansivas. 

0 facto é difíicil de apurar, pois que em muitos ca
sos o phenomeno não é bem apparente, e demais que 
n'uma grande parte falta completamente. 1 

Em logar da mydriasis pôde apparecer a myosis, 
por vezes tão intensa e tão notável, que as pupillas fi
cam verdadeiramente pimotiformes, como tive occa-
sião de observar. 

N'este caso comprehende-se bem que, a haver de
segualdade pupillar, não é aos meios vulgares d'obser-
vacão que ella se denunciará, se bem que frequente
mente pela administração da belladona, ella então se 
manifesta. 

Gomo se pôde ver pelas observações apresentadas, 
em todos os doentes, com excepção d'um, havia per
turbações pupillares. 

Eis a estatística dos casos observados, com indica
ção do estado das pupillas: 

1 Quant à la pupille altérée, on s'accorde à reconnaître 
que c'est la pupille la plus dilatée, sous l'influence d'un trou
ble d'innervation du sympathique ou du moteur comtnum; — 
et le fait a son importance, car la pupille malade peut indiquer, 
dans une certaine mesure, dans quel hémisphère les lesions 
sont prédominantes. — Regis. — Op. cit., pag. 313. 
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Dilatação da pupilla esquerda 5 
» » » direita.. 2 

Myosis 2 
Sem lesão apparente 1 

— Como se vê, os casos mais frequentes foram os 
de dilatação pupillar esquerda, devendo notar-se que, 
em dois d'elles, havia o delírio de grandezas. 

Um dos casos de myosis era egualmente acompa
nhado d'um delirio expansivo com ideias de grandezas. 

— A reacção d luz é phenomeno que muitas vezes 
falta; e o poder d'accommodaçào é frequentemente pre
judicado. Porém estes dois factos podem existir isola
damente, e conservar-se o poder d'accommodaçào quan
do a reacção á luz está abolida. Este phenomeno, descri-
pto primeiro por Robertson na «attaxia locomotora pro
gressiva», foi depois encontrado egualmente na paraly-
sia geral dos alienados. E o facto, como se prevê, é-
d'extrema importância, pois que o limite diagnostico 
fica assim nitidamente traçado. Na observação seguinte 
ver-se-ha apontado o phenomeno : 

OBSERVAÇÃO III 

R.. . , casada, jornaleira, de 38 annos d'edade, deu 
entrada no hospital em junho de 1885. 

Hesitação e arrastamento da palavra, sobretudo em 
certos vocábulos de diíficil pronunciação. 0 tremulo da 
palavra é pouco sensivel. Muito manifesto o tremulo 
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fibrillar da lingua e dos músculos da face. As pálpe
bras são por egual a séde de oscillações convulsivas, 
especialmente quando estão cerradas. 

A estação em pé, bem como a marcha, são penosas; 
e não menos penosos e diííiceis são todos os movimen
tos musculares delicados. 

São exaggerados os reflexos da mão e do tticipete 
brachial; o do joelho, egualmente exaggerado, execu-
ta-se d'uma maneira convulsiva. 

Desegualdade pupillar com mydriasis notável do 
olho esquerdo, o qual não reage sob influencia da luz. 
Não obstante as duas pupillas conservam o poder de 
accommodação, accentuando-se mais o phenomeno na 
pupilla direita. 

Esta doente apresentava frequentemente o pheno
meno assignalado por Baillarger, sob a denominação 
de — grincement des dents. 

O estado mental d'esta mulher era deplorável. A 
amnesia era extrema, a vontade nulla, a inconsciência 
da sua situação completa. 

Era d'uma docilidade extrema. 
No dia 27 de Fevereiro foi accomettida d'um ac-

cesso, seguido de movimentos convulsivos em quasi 
todo o corpo, e rigidez muito intensa dos membros su
periores e dos flexores dos membros abdominaes. Os 
olhos fechados, alheia a tudo o que se passava em volta 
de si, não respondia ás perguntas que lhe eram dirigi
das. Havia uma espécie de trepidação mandibular. 
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Não havia paralysias parciaes, nem embotamento da 
sensibilidade á picada e á temperatura. Dois dias de
pois, consecutivamente á applicação de vesicatórios na 
nuca, a doente encontrava-se melhor; desapparecêra 
completamente a rigidez dos membros superiores.— A 
temperatura rectal era de 39° — o pulso marcava 108. 

No dia 1 de Março repetiu-se o mesmo attaque ; a 
temperatura era de 39°; suores abundantes, contra-
cturas dos membros; perda da falia e do conhecimento. 

No dia 9 — contracções cardíacas irregulares, tu
multuosas e intermittentes ; pulso difficil de encontrar ; 
temperatura rectal—43°,7 

Falleceu no dia seguinte. 
A autopsia, realisada algumas horas depois da mor

te, revelou as lesões macroscópicas ordinárias da para-
lysia geral. 

— Outras perturbações visuaes teem sido consigna
das n'esta affecção ; porém, a não ser a amblyopia, eu 
não tive ensejo de as observar, nem, por despidas de 
interesse, valem menção especial. 

B) SYMPTOMAS PSYOHICOS 

A demência paralytica refere-se quasi sempre em 
primeira instancia aos elementos intellectual e moral 
do doente ; fere-o ahi ; e tão fundo vae, tão fundo fere, 
que, desde esse momento, aquella brilhante luz que o 
individualisava, que o racionalisava, principia de em-
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pallidecer e desmaiar, progressivamente, desapiedada
mente, até se extinguir de todo, quando ainda sobre
vive um ser que de homem apenas possue a forma. 

O lado intellectual e moral é quasi sempre, disse 
eu, por onde a doença se annuncia ; e nisto vou com 
a maioria dos authores, que collocam chronologica-
mente apoz a demência os symptomas somáticos da 
paralysia geral. 

— A declinação da memoria é symptoma primiti
vo, e n'elle se filia legitimamente a hesitação da pala
vra, do mesmo modo que o emprego frequente d'uma 
palavra em substituição d'outra que não lembra. Nos 
paralyticos geraes um certo termo, por ex. : coisa, 
aquillo, vem figurar a cada instante na conversação. 

N'uni dado momento uma palavra não occorre ; o 
doente esforça-se por se recordar, mas em vão ; e as
sim, um d'aquelles termos salva a situação, intercallan-
do-se no meio da phrase ou terminando-a. 

Em phases mais adeantadas a amnesia é flagrante. 
E, circumstancia digna de menção, é nos factos recen
tes e de vulgar conhecimento que a amnesia mais fundo 
lavra. 

O paralytico ignora muitas vezes o seu nome com
pleto. Varre-se-lhe do espirito a recordação das datas, 
do mez e do anno, e alfirmará que está no verão 
quando os gelos do inverno se estendem n'um manto 
branco. 

Interrogae-o, no hospital, sobre a natureza da casa 



— 58 — 

que habita, e elle, pesada bem a pergunta, responder-
vos-ha que não sabe. — Ignoram a data da sua entrada 
no hospital e o tempo percorrido desde então ; ou será 
de mais ou de menos. Esquecem quem os acompanhou 
áquella casa, e as circumstancias occorridas na occa-
sião; se conduzidos n'uni trem, ou a pé. 

Porque motivo os trouxeram para ali ? Que incon
veniência ou dislate commettêram, que sollicitasse a 
sua sequestrarão n'um hospício de alienados ? Que nada 
fizeram, que não sabem. Aconteceu-me por vezes per
guntar a um paralytico se havia almoçado, e obter 
uma resposta negativa, apesar do facto se ter realisado 
poucas horas antes. Estes desgraçados ignoram mesmo 
a hora habitual das refeições. 

E no entanto, em contraste manifesto com o ex
posto, lembrar-se-hão do nome dos pães, que morre
ram ha annos, e dirão até da doença que os victimou. 

Referirão veridicamente factos da sua vida anterior, 
com algumas circumstancias accessorias, com quanto 
deturpados ou mutilados em grande parte. Recordam-se 
da sua profissão e das pessoas com que mais de perto 
conviviam, não lhes sendo diíficil destrinçar d'esse 
grupo as menos affeiçoadas das. que lhes eram amigas. 

Apesar d'isso o paralytico vive alheio e sequestrado 
de tudo o que se passa em torno do núcleo da sua 
existência. 

Fora d'elle nada ha; e .dentro d'elle mesmo ha 
muito pouco. 
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— Assim, o paralytico geral não se lembra do que 
ha feito, bem como esquece o que tem para fazer. Se 
por um momento a vontade, aliás enfraquecida, o esti
mula á reaiisacão d'um acto, poucos passos andados, 
hesita na insciencia absoluta do que vae fazer. E se é 
que um desgraçado n'estas circumstancias se encontra 
desamparado no centro d'uma cidade, chega a perder-se 
no meio da população fluciuante das ruas, sem poder 
acertar com a sua morada, inconsciente do destino a 
tomar. E' o que se verá na seguinte observação : 

OBSERVAÇÃO IV 

J. B . . . , 46 annos, barbeiro, foi readmittido no 
hospital em Fevereiro de 1886. 

Do caderno d'inscripçao d'esté doente consta que 
estivera já no mesmo hospital, aífectado de excitação 
maníaca simples, isto é, sem phenomenos somáticos de 
qualquer ordem que podessem fazer suspeitar a exis
tência d'um processo cerebral orgânico. Sahiu curado, 
e por informações colhidas d'amigos do doente, sou-
be-se que este passara regularmente algumas semanas 
apoz a sahida do hospital ; depois porém, principiou a 
fazer excessos alcoólicos, a esquecer-se de tudo, e ulti
mamente perdia-se nas ruas; não conhecia os amigos, 
« uma vez foi encontrado na Batalha com as calças ca-
hidas, em pleno dia. 

— Ha hesitação e arrastamento evidentes da pala-



— 60 — 

vra. O tremulo dos lábios não é muito accenluado, e 
a lingua, manifestando leves signaes de attaxia, não of-
ferece todavia o tremulo fibrillar sensível. Porém o tre
mulo dos membros é accentuadissimo, o que bem se 
reconhece, para os membros thoracicos, quando este in
dividuo escreve. (V. o autographo n.° 2). 

A perda de forças, avaliada pelo dynamometro (25) 
e pela feição especial da marcha, é considerável. O 
doente caminha vacillante, como que cambaleando, 
com os pés muito affastados, e o tronco muito dobrado. 

Ligeira dilatação da pupilla direita, e enfraqueci
mento do poder de accommodação e de reacção á luz 
em ambos os olhos. 

Os reflexos, com especialidade os do joelho e do 
tricipete brachial, acham-se notavelmente exaggerados. 

Este individuo não tém a consciência do seu es
tado; julga-se bom, forte e vigoroso. A amnesia vae 
até ao esquecimento das pessoas que o acompanharam 
ao hospital (ha dois mezes), da casa em que reside, 
das orações mais vulgares, etc. Não obstante, refere 
que a mãe fallecèra d'uma inílammação na garganta, 
com dyspnea e dysphagia, e que a mulher fora vi-
ctima d'um cancro. 

É difflcil captar-lhe a attenção, que a cada momento 
se transvia. 

A iniciativa é nulla, e os sentimentos altruístas de
finhados. 

O appetite é voraz, e a digestão opera-se regular-
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mente ; porém a micção, quasi sempre involuntária, 
não desperla n'este doente os cuidados de aceio. 

Com effeito a incúria e o desalinho d'esté individuo 
são extremos. 

Por duas ou três vezes teve accessos de caracter 
epileptiforme e apoplectiforme, que desappareceram sem 
deixar notáveis vestígios. 

— A. titulo de curiosidade mencionarei uma pertur
bação sensitivo-psychica, que não é frequente na doença 
de que nos oceupamos : é a cegueira psychica, de que 
se encontra um admirável exemplar no doente da se
guinte observação : 

OBSERVAÇÃO V 

M. J. C..., 52 annos, escrevente, foi admiltido no 
hospital do Conde de Ferreira em Fevereiro de 1885. 

Nota-se n'este individuo accentuada hesitação e ar
rastamento da palavra. E'-lhe difflcil articular as pala
vras molhadas, não conseguindo proferir integralmente 
a palavra — artilheiro — duas vezes de seguida. 

O tremulo da lingua é bem apparente, e assim a 
attaxia d'aquelle órgão, a qual se revela por movimentos 
desordenados dentro da cavidade buccal, quando o 
doente pretende dirigil-o para uma das commissuras 
labiaes. 

O tremulo dos dedos avulta notavelmente quando 
este individuo intenta escrever. 
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As pupillas, francamente rnyoticas, estão verdeira-
mente punctiformes, sem que no entretanto se possa 
notar desegualdade. Não reagem á luz nem á accom-
modacão. 

Os reflexos rotulianos acham-se um pouco exagge-
rados em ambos os membros. 

E' pronunciado o enfraquecimento muscular, pois 
que ao dynamomètre apenas marca—20. A marcha é 
vacillante, e incertos e difflceis todos os movimentos. 

A vida psychica d'esté individuo está quasi extin-
cta. Mal comprehende as perguntas que lhe são dirigi
das, e permanece dias inteiros sem proferir uma pala
vra. 

Das folhas do processo de admissão consta que este 
individuo fora victima d'um attaque cerebral com perda 
de movimento e da falia. Consecutivamente apparece-
ram todos os symptomas somáticos e psychicos que 
hoje apresenta, e que reclamaram a sua entrada n'uni 
hospital d'alienados. Não pude surprehender n'este 
doente qualquer forma delirante, nem me consta que 
a houvesse tido antes da sua sequestrapão. 

Ha n'este individuo um phenomeno importante e 
curioso : é a cegueira psychica. 

0 doente conserva a visão ordinária, conhece os 
objectos. Vê nitidamente as lettras, conhece-as, mas 
não pôde realisar a leitura, assim como está impossi
bilitado de escrever, apesar da sua antiga profissão. 
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* 
* * 

— A atlenção acha-se fundamente compromellida. 
O paralytico é incapaz de se fixar n'um determinado 
assumpto, e agitar-se, pouco tempo que seja, dentro do 
circulo d'ideias que naturalmente o compõem. Em curto 
praso percorre toda a gamma formada pela sobreposição 
heterogénea dos assumptos os mais oppostos, os mais 
divorciados, sendo forçoso dirigil-o a cada momento na 
conversação, se é que tentamos obter d'elle noções exa
ctas (1'um facto qualquer. Muitas vezes nem isso se con
segue. A atlenção, transviada e emmaranhada n'um dé
dalo de ideias sem nexo proximo ou remoto com o as
sumpto inicial, se momentaneamente vém tocal-o, de 
novo se affasta, de novo se extravia, n'uma mobilidade 
irrequieta de creança. 

— Algumas vezes o mais insignificante motivo é es
timulo suificiente para a ruptura d'aquelle equillibrio 
instável em que se mantém a attençâo. Uma única 
prova basta, por isso que ella é característica. 

Procedia eu ao estudo do doente que faz objecto 
da observação iv. Sobre a meza estava um jornal hu
morístico com um artigo escripto em portuguez italia-
nisado, e sobre o qual os olhos do doente tinham in
cidido casualmente. Eu investigava o estado da me
moria. 
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— Recorda-se do Padre-nosso? perguntei. 
— Recordo. 
E principiou a dizer arrastadamente aquella ora

ção; a meio caminho parou, porque já se não lem
brava. 

— E da Ave-Maria ? 
— Também a sei, e em latim. 
E, com os olhos fitos no jornal, foi dizendo : Ave 

Maria, gratia plena, Dominus tecum si rosna nel mondo 
lyrico delia Balarjlia... 

Estas ultimas palavras eram uma phrase do refe
rido artigo que estava ao alcance da vista do doente. 
A transição foi brusca e rápida, mas sem quebra de 
tonalidade que denunciasse exacta comprehensão do 
novo assumpto. 

— Pela mobilidade e fugacidade das ideias me-
çam-se os desconcertos e as desordens commettidas por 
estes doentes no exercício de certas profissões. E a ver
dade é que, em graus mais ou menos diversos mas 
progressivos, o paralytico torna-se inapto para qualquer 
espécie de trabalho que faça um dispêndio, parco que 
seja, de qualquer d'esses attributes nobilíssimos que 
são funcções da intelligencia. De resto, todas as ope
rações psychicas que demandem a concentração refle
ctida do espirito, se tornam de todo o ponto irrealisa-
veis. Por isso que o paralytico geral não surprehende 
o nexo que prende as ideias, é incapaz de formular 
conclusões. As mais leves operações de raciocinio re-
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senlem-se do facto, e quando muito executam-se d'uma 
maneira authomatica, visto que a abstracção é impos
sível. 

— A affeclívidade é concomitantemente lesada. 
Se a principio os doentes se ligam ainda por frágeis 

relações d'affeiçào á familia, posteriormente estes laços 
quebram-se de todo, e o paralytico falia com a mais 
pungente indifferença de seus filhos, de sua mulher ou 
de seus pães. Não procura egualmente estreitar as re
lações, nem encurtar a distancia incommensuravel que 
vae do seu lar ao hospital. Não pede para ver os que an
tes lhe eram mais caros, nem a sua ausência o inquie
ta. Se o não visitam, se o votam ao abandono, e o dei
xam a sós com a sua doença, elle não se préoccupa com 
isso, porque se não lembra; porém, se se acha em face 
dos seus parentes ou amigos, ou os não conhece, ou co-
nhecendo-os, não se impressiona; n'elle não vibra, pois, 
a corda dulcíssima do amor de pae ou de esposo. 

Do mesmo ponto os sentimentos altruístas vão-se 
aniquilando. Em phases adeantadas da doença, o para
lytico assiste impassível a tudo o que poderia ferir-lhe 
a sentimentalidade affecliva. Benefícios recebidos, cari
nhos profusamente prodigalisados, não fazem surgir 
uma parcella de reconhecimento. Os seus companheiros 
são valores nullos, e os soffrimentos que elles muitas 
vezes accusam e que chegam até a victimal-os, não 
conseguem fazer esboçar no rosto do paralytico uma 
leve expressão de pesar. 
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Muito é se elle conserva ás pessoas que lhe assis
tem, uma rudimentar gratidão ; porém esta poderá an
tes filiar-se no fundo de bonhomia de que, na generali
dade, são dotados estes doentes. Com effeito o paraly-
tico geral é um doente inoffensivo ; a docilidade do seu 
caracter, a sua branda submissão, a sua malleabilidade 
em todas as conjunctures, tornam-o credor da estima 
das pessoas que o tratam. Disse —na generalidade — 
porque nem sempre assim acontece. 

Alguns doeutes, delirantes ou não, são indóceis e 
ditliceis de tratar. Gomo ao deante se verá, quando 
existe o delírio, com especialidade o delírio de perse
guições, o doente lorna-se insociável e reservado. 
N'outros casos em que o delirio falta, egual phenomeno 
se pôde notar. Dm exemplo d'esté facto encontrei na 
doente da observação i. N'esta mulher havia em gran
de escalla uma repugnância invencível para os nossos 
processos de exploração. Era difficil arrancar-lhe algu
mas palavras, phrases soltas e incongruentes que nunca 
harmonisavam com as perguntas. Mas afora isto, se eu 
tentava observar os reílexos, exasperava-se, irritava-
se, debalia-se agitadamente, quando sentia ou presen-
tia o martello de percussão. 

Isto contrasta frisantemente com o que nos outros 
doentes observei. A tudo se prestavam, consciente ou 
inconscientemente, sem a nada se oppôrem. 

Do que vae dito, natural é concluir-se que a 
emotividade se acha apagada nos paralyticus geraes. E. 
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assim é, na generalidade. Todas as fontes de emoção 
morrem ao embater no gelo d'agnelles espíritos. E se 
alguma coisa ha que seja capaz ainda de exleriorisar 
uma emoção, mais ou menos violenta, é a vista das 
iguarias. 0 rosto trahe então uma avidez pronunciada 
e a physionomia esboça um desejo que tém pressa de 
ser satisfeito. Este facto observa-se mesmo nos perío
dos extremos da doença. 

No entanto urge dizer que algumas vezes o paraly-
tico geral é susceptível de algumas emoções, mesmo 
de causa interna. Tive occasiâo de o notar em dois 
doentes, e o leitor poderá vèl-o consignado nas obser
vações respectivas (n e vi). Eram phases de emotivi
dade dolorosa que se assignalavam pela sua curta du- ' 
ração, c pelo seu apparecimento, que d'ordinario não é 
precedido de longa preparação. 

— A volição segue caminho parallelo. 
Raras vezes se nota, mesmo no começo, a sobrex-

cilação ou perversão da vontade. 
Ao contrario, o nivei volitivo vae descendo pouco e 

pouco, mãos dadas com as outras faculdades. 0 para-
lytico geral cede passivamente ás suggestões alheias, 
qualquer que seja o caracter d'ellas. Não ha n'elle a 
força de reacção, assim como não manifesta impulsões 
volitivas expontâneas. 

Fallei já da bonhomia e docilidade que caracterisam 
estes doentes; isto prende sensivelmente com o enfra
quecimento da vontade que já lhes não permitte rea-
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gir. E assim estes desgraçados não vivem da vontade 
propria, mas da alheia. 

Pergunte-se ao doente se quer comer ; dirá que 
sim ; no mesmo momento inverta-se a pergunta, c a 
resposta será negativa. Ê-lhe indifférente estar sentado 
ou de pé ; a mesma fadiga não é estimulo que os obri
gue conscientemente a procurar o repouso. 

Tal será capaz de estar sentado um dia inteiro n'uni 
logar qualquer, sem que as necessidades da vida ve
getativa se imponham ao seu espirito como estímulos 
imperiosos. Acorrentados á sua debilidade de volição, 
não sentem que os seus actos estão muitas vezes em 
desaccordo com as suas palavras. Isso notei muitas ve-
'zes. À tal doente dizia : — abra os olhos ; — abro os 
olhos, repetia, ainda que elles continuassem convulsi
vamente cerrados. 

* 
* * 

l>eISi*io. — Gomo já tiz notar, o delírio não é sym-
ptoma essencial da demência paralytica ; é bem um 
symptoma accessorio, como o é, por ex.: a desegual-
dade pupillar. 

Sob duas formas se pôde apresentar o delírio na 
paralysia geral : a forma expansiva e a forma depres
siva. 

A primeira, com ideas de grandeza, com ser a mais 
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commum, era, ate Baillarger, considerada como patho-
gaomonica da doença. 

Não é assim ; a forma depressiva pôde muito bem 
oceupar a scena, ou ainda alternar-se e até fundir-se, 
como se verá, com o delírio expansivo. 

1." Forma . Del ir io expans ivo . —Voisin x 

distingue 4 variedades : o delírio de satisfação, o de
lírio ambicioso, o delírio de exaggeração, e o delirio 
ambicioso unido ao hypochondriaco. — 0 que é ver
dade é que, na maioria dos casos, estas variedades eon-
fundem-se no mesmo exemplar. 

De todas a que mais frisa é o delirio de grandezas. 
E' absolutamente typico. 0 que o caractérisa, o que o 
distingue do delirio vesanico, é a feição contradictoria, 
absurda, rididula e inconsequente que elle reveste. Nem 
d'outro modo podia ser, dado que elle assenta sobre 
um fundo de demência. 

Quasi sempre o delirante paralytico se préoccupa 
em engrandecer a sua personalidade. Assim, tem rela
ções com todas as pessoas que oceupam o cume da es
cala social. Reis, principes, ministros, titulares, pres
tam homenagem ao seu talento, e lhe concedem todos 
os títulos nobiliarchicos. São cantores, escriptores, acto
res inimitáveis. Possuem palácios riquíssimos, e sobre
tudo ouro e pedrarias em abundância. 

A. Voisin —Traité de la paralysie generate des aliénés. 



— 70 — 

Quando se não arroga toda esta importância, o pa-
ralylico geral, mormente se teve uma illustracão opu
lenta, manifesta ainda assim as tendências ao grandioso, 
nas suas referencias a coisas ou pessoas. Abusa então 
dos superlativos, dos pluraes ; as suas descripções são 
apparatosas ; tudo é magestoso, sublime, divino. A sua 
linguagem, calculadamente correcta, amolda-se prodi
giosamente á natureza dos assumptos. Se descreve uma 
mulher, o seu estylo é finamente burilado, cheio de 
rendilhados, d'uma vivacidade macia e delicada, com 
requintes de phraseologia sensual. Dirá da tez mimosa, 
dos lábios purpurinos, ninhos de beijos —, da perfei
ção das curvas, etc. Se allude a um palácio, tudo são 
mármores, lustres riquíssimos, tapetes orientaes, bai-
xellas d'ouro, etc. 

E' para notar que o alienado paralytico, nem sem
pre se affirma possuidor dos titulos e riquezas que fi
guram no seu delírio ; não dirá sempre : que é prín
cipe, que tem milhões, esquadras, etc.; mas sim: que 
desejava ser, que desejaria ter ; ou então que hade 
obter tudo isso mediante os seus méritos, as suas des
cobertas. Todavia pode tudo isto agglomerar-se n'um 
mesmo exemplar, como melhor se poderá vêr na se
guinte observação : 
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OBSERVAÇÃO VI 

A. F . . . , 46 annos, casado, bacharel em direito, 
entrou para o hospital do Conde de Ferreira em 5 de 
Março de 1885. 

Por esclarecimentos fornecidos pela família, soube-se 
que o caracter d'esté doente se tinha modificado pro
fundamente, cerca d'um anno antes da sequestrapão. 
Manifestava então uma inconsciência completa do sen
timento moral, que se allirmava por actos aviltantes e 
lamentáveis em que o decoro devido a sua familia pe
rigava. 

Este doente apresenta uma phisionomia insinuante 
e agradável. Perfeitamente accessivel, conversa com 
qualquer extranho, com a maxima franqueza, expondo 
detalhadamente os seus planos, os seus projectos fu
turos, deixando entrever na sua linguagem a instrucção 
solida que teve. 

Os symptomas somáticos são palpáveis. 
A palavra, sem ser empastada, é no entanto hesi

tante e francamente tremula. 
A face e a lingua são a sede d'um tremulo muito 

sensível, que se accentua quando o doente se anima. 
0 tremulo apparece egualmente nos membros, frisando 
mais nos membros thoracicos. Poderá avaliar-se me
lhor do facto pelo authographo que adeante reproduzo 
(n.° 1). 
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Às pupillas, sem serem punctiformes, apresentam-se 
notavelmente contrahidas, mas sem que haja desegual-
dade apparente. 

Os symptomas psychicos assignalam-se por uma 
perda gradual das faculdades, se bem que o phenomeno 
que mais realça é o delírio de grandezas. Este veste a 
feição propria de incoherencia, de puerilidade e de mo
bilidade.—Reproduzo os pontos capitães do seu delírio. 

—Logo que termine a sequestração, o doente irá vi
sitar as principaes capitães da Europa, onde conta nu
mero avultado de amigos. Tenciona egualmente ir ao 
polo, mas com uma enorme esquadra, provida de arti-
lheria e dynamite, destinada a romper os gelos. Ao pas
sar pelos mares da Persia consagrará alguns dias á 
pesca das pérolas ; deve ser uma pesca maravilhosa. 

—A sua voz é admiravelmente bella e extensa ; pos-
sue a escalla de tenor, barytono e baixo, sempre fácil 
e malleavel, bella em. todos os registos. Falta-lhe so
mente a escalla do contralto e soprano ; porém não lhe 
será diíficil obtel-a por meio d'um apparclho de caot-
chouc, montado em ouro, que mandará preparar em 
Inglaterra. Com estes dotes elle só substitue uma com
panhia lyrica inteira. 

—Na dansa é eximio : principalmente no solo inglez. 
E' espirituoso, recita a primor, canta como ninguém, 
de modo que a sua presença põe um tom de alegria 
nos salões, e diverte toda a assistência, ainda que o 
numero de damas ascenda a mais de mil. 
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— Uma nota mais constante no rielirio d'esté doenle, 
era o seu casamento com a rainha de Ilespanha. Actual
mente está indeciso ; ha varias princezas em disponibi
lidade, nomeadamente a filha do Imperador da China e 
a do rei d'Italia, c elle não sabe para qual a fortuna o 
impellirá. 

— 0 seu génio inventivo -é prodigioso. 
E'author d'um processo muito simples de domesticar 

os leões : consiste em substituir-lhes o leite das mães 
(que é o que lhes dá a força e a raiva), por leite de vac-
ca; assim ficam mansos e dóceis como cordeiros. Cus-
ta-lhe a crer que ninguém se tivesse lembrado d'isto. 

Inventou egualmenle um novo apparelho para voar. 
Como deve ser delicioso tocar nas estreitas ! 

— Possue objectos riquíssimos, d'um valor incalcu
lável, de que ha de fazer presentes valiosos ao rei de 
Hespanha : um assucareiro que é uma obra d'arte, 6 
colheres de chá, de prata dourada (tudo o que tem é 
dourado), jarras de Sèvres, etc., etc. 

— Organisará exércitos innumeraveis, com trajos 
deslumbrantes—trajos arabes que são os mais bo
nitos. 

Não ha mulher que resista aos seus encantos. As
sim, tem tido relações sexuaes com as mulheres mais 
formosas da alta sociedade. 

— Tenciona brevemente organisar uma soirée litte-
rario-musical no Palácio de Crystal, na qual collabora-
rão todas as summidades litterarias, oratórias, poéticas 
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e musicaes. Elle apresentarseha a canlar e a recitar, 
com o seu habito de Christo, e botões de brilhantes, 
que infelizmente lhe roubaram, accrescenla. Mas pouco 
imporia, porque vae ter grande abundância de brilhan

tes e pedras preciosas. 
Recebia d'uin banco um conto e quinhentos mil reis, 

que hoje lhe negam ; e assim actualmente não tem na

da, nem botas, nem cigarros. 
— Anda annexa aos tribunaes do Porto uma ques

tão importante que elle conta vencer, peitando os jui

zes com a promessa de 500 mil reis ou 500 mil libras, 
que depois lhes não dá. 

— Quando viaja, todos os altos funccionarios, gover

nadores, principes, reis, o visitam e o obsequeiam; as

sim recebe arrobas e arrobas d'arroz, 200 ou 300 car

neiros, centenares de patos, etc. 
— Uma das suas mais caras aspirações era a de to

mar capêllo em todas as faculdades da Universidade de 
Coimbra ; para isso não lhe falta intelligencia, e sobra

lhe sobretudo a memoria, que é muito viva. Porém o 
seu ideal seria satisfeito, se sua mulher tomasse capêllo 
em qualquer das faculdades, na de Direito especial

mente, porque o capêllo é lindíssimo. 
■— Para captivar as attencões, e fazer jus ás maiores 

provas de deferência da parte dos soberanos da Eu

ropa, entregase aíincadamente ao estudo da prestidigi

tação. Deve causar um delírio, sobretudo entre o ele

mento feminino. 
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— Da India trará muitas mulheres, mais de mil, • 
porque são lindíssimas. 

Falia em ser pintor, esculptor, etc., e espera obter 
pelas artes grande somma de louros e de condecora
ções. 

0 sentimento moral acha-se fundamente pervertido. 
Mysterios da vida conjugal são desvendados com o 

mais repugnante cynismo, não tendo a represal-os, se
quer, a leve gaze d'uma linguagem transparente. 

No entanto ha de espaço a espaço uma emotividade 
franca; d'uma vez em que me fallava de sua mulher 
e de seu filho, a quem ha muito não via, desatou em 
pranto copioso, cheio de verdadeira commoção. Porém 
esta phase emotiva foi fugaz ; em menos d'um minuto 
havia tocado n'um assumpto inteiramente diverso. 

Falia frequentemente em reis, principes, ministros, 
princezas, embaixadores, etc. Não abusa muito da pa
lavra milhões ; mas é vulgar ouvir dizer-lhe : tantas 
mil libras, milhares, etc. 

Como se vê o que predomina n'este doente, é o 
delírio de grandezas, absurdo, ridículo e sobretudo il-
logico. Quando não veste a sua personalidade de todas 
as honras e atavios, manifesta, em todas as suas al-
lusões, a tendência ao exaggero. No autographo que 
apresento, falia em que ha de «expropriar Coimbra 



para construir um palácio enorme com grande sum
ptuosidade. Terá grande pó direito e grandes janellas. 
Terá salões da extensão de uns poucos de kitometros, 
todos forrados de espelhos, com tiras juncto dos tectos 
e guarda-vassouras d'estas tiras de madeira dourada 
da largura de um metro.» 

As contradiccões são flagrantes. Do mesmo passo 
que falia da sua importância pessoal, lamenta-se de 
não ter cigarros, botas, papel, que esmolla piedosa
mente dos clínicos ou dos visitantes. Falia em casar 
com a Rainha de Hespanha, e não se lembra de que é 
já casado. 

— A observação que segue é egualmenle caracte
rística. As ideias delirantes são pueris, contradictorias 
e mesmo grosseiras. Ao lado do delirio de grandezas, 
bem nitido, vc-se o delirio dos milhões, tão peculiar á 
doença em questão. 

OBSERVAÇÃO VII 

A. G. V. . . , 36 annos, fogueiro, tém uma historia 
de família das mais insinuantes, sob o ponto de vista 
etiológico. Quando entrou para o hospital, em Julho 
de 1885, apurou-se na acceitação que a mãe d'esté 
doente fallecera d'uma apoplexia. 0 pae, de 84 annos, 
tem andado alienado. Um irmão é idiota e epiléptico, 
e um tio paterno morreu alienado, em edade avan-



cada. Nos antecedentes d'esté doente ha egualmente 
um factor etiológico poderoso : este homem praticava 
excessos venéreos. 0 caderno d'inscripçào refere que 
as pessoas relacionadas com o doente, lhe haviam, 
ha muito, notado uma modificação do caracter. Um 
inez antes da sua entrada no hospital começou a exal-
tar-se, sobrevindo então o delírio. 

As perturbações somáticas são frisantes. 
lia uma hesitação accentuada na emissão da pala

vra, acompanhada d'uni tremulo muito intenso do or
bicular dos lábios e músculos da face, sobretudo do 
lado direito. Tremulo e empastamento da palavra. 

A escripta irregular, tremida, denuncia a decadên
cia da memoria bem como o tremulo dos dedos e da 
mão. (V. o autographo n." '.).) 

As pupillas são desegualmenle dilatadas, predomi
nando a dilatação da pupilla esquerda. A reacção á luz 
e assim o poder d'accommodaçào, acham-se diminuídos. 

A força muscular está notavelmente enfraquecida, 
e nada em relação com a apparencia exterior do doente. 
Ao dynamometro a força muscular de pressão é com
putada em 33. 

Ha exaggero nos reflexos rotulianos, bem como nos 
do tricipete brachial. 

—0 doente affirma ter operado innumeros milagres; 
e assim encontrou no quarto um grande quadro de mi
lagres que lá foram collocar. Está Das melhores rela
ções de amizade com todos os sanctos, com os quaes 

' 
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convivo intimamente. E' por isso que a lua o acompa
nha constantemente quando elle percorre os corredores 
do hospital. 

Conta que, durante a sua permanência no hospital 
de Vianna, recebera as visitas de muitos titulares, seus 
amigos, do imperador do Brazil, d'el-rèi D. Sebastião, 
com os quaes mantém as mais estreitas relações. E' 
muito considerado por toda a gente, c tanto que lhe 
davam exoellenoia quando sahiu do hospital. 

Um dos seus mais poderosos amigos c o Sr. Fon
tes, que foi a Vianna visilal-o, e que em signal de es
tima lhe apertou a mão. O Sr. Fontes, merco do qual 
vae ter um emprego elevado em Lisboa, recebeu da 
rainha de llcspanha mil e um milhão que em nome do 
doente foi depositar na Casa Pia. 

Em casa da irmã possue elle um rnillião e 05 con
tos, (que lhe deu o Senhor do Soccorro), destinados á 
compra de roupa para o doente. Logo que saia do hos
pital, dará muito dinheiro aos necessitados, e comprará 
muitos moveis para guarnecer a casa, como convém á 
sua pessoa e dignidade. 

Refere que o Sr. Director do Hospital deve ter re
cebido ordens do Sr. Fontes, para o deixar sair e fazer 
conduzir a Lisboa, atim de tomar posse do cargo pro-
mettido. Todas as vezes que com elle failo me repete 
a mesma coisa, iamenlando-se de que o Sr. Director o 
não faca sair. Pede-me sempre que intervenha, lem
brando ao Sr. Director que é de urgente necessidade a 
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saida do doente, afim de mandar fazer roupa para se 
apresentar decentemente em Lisboa. Este pedido é sem
pre acompanhado de promessas : elle não se esquecerá 
de mim, elle saberá reconhecer os favores recebidos. 

A cada momento falia em reis, imperadores, em 
sanctos, milhões, contos, etc. E' d'uma volubilidade ex
trema nos assumptos ; perde-se em accidentes numero
sos, a ponto de que o discurso assemelha-se a um 
panno d'amostras, composto de retalhos. 

A marcha da paralysia geral n'este doente foi inci-
dentada por uma remissão notável nos phenomenos so
máticos c psychicos. A remissão durou desde o dia 16 
d'Outubro ao dia 27 do mesmo mez. 

0 doente teve períodos de hallucinacões visuaes^ 
durante os quaes lhe appareciam no quarto diversos 
sanctos, c o decantado quadro dos milagres. 

Ha uma declinação notável de todas as faculdades, 
sobretudo da memoria. 

Sentimentos altruístas definhados, inconsciência do 
seu estado; julga-se bom, forte e vigoroso. 

As funcfõcs da vida vegetativa executam-se bem. 
A physionomia do doente é agradável, revelando uma 
bonhomia habitual. 

Emprega-se por vezes no serviço de limpeza das 
enfermarias. 

3 . a Forma . Del ír io depressivo.—Assim 
como nas formas expansivas da paralysia geral é o de
lírio de grandezas o mais frequente, as formas depres-
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si vas são caracterisadas mais geralmente por concepções 
hypocliondriacas. 

Dada a carência absoluta de casos de observação 
pessoal, serei breve na exposição d'esté symptoma, para 
o qual Ikillargor chamou primeiramente a attenção. 

Menos frequente que o delírio de grandezas, o de
lírio liypochondriaco reveste como aquelle a feição ab
surda e incohérente que o torna bem distincto. 

No começo o delírio não se affirma tão nitidamente 
que possa desde logo ser surprehendido. Dores vagas 
em diversas partes do corpo, inflammacões d'esta ou 
d'aquella viscera, más digestões, etc., são os prelimi
nares do delirio hypochondriaco ainda mal esboçado, e 
na existência do qual, por estas leves manifestações, 
ninguém pensa ainda. 

Depois o facto avulta e proemina. 
Agrilhoado á sua demência o doente archilecta as 

concepções mais extravagantes, mais disparatadas que 
é licito germinarem.em cérebro humano. 

Altirmará que não tem bocca, que não tem intesti
nos, que não tem sangue. Os alimentos ingeridos não 
seguem as vias naturaes ; introduzem-se sob a pelle, 
sob os vestidos. 

Os membros são maiores ou mais pequenos; des-
apparecem mesmo. Alguns doentes, asseguram que es
tão mortos, e esforçam-se por conservar uma attitude 
em harmonia com o facto. Tal recusará alimentar-se, 
porque o seu estômago está repleto e a pharyngé obs-
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truida ; tal dirá que deglutiu a pharyngé. 1 E assim o 
emprego da sonda esophagiana é não raro urgente. 

Este assegura que tem a cabeça furada, e que não 
possue a medulla espinhal que de noite lhe arranca
ram. Aquelle affirma não ter circulação cerebral, e que 
a massa encephalica se lhe atravessou no esophago. 2 

— Este delirio hypochondriaco pôde alternar com o 
delírio expansivo (paraiysia geral de dupla forma ou 
circular), ou alliar-se com o delirio de grandezas. 

Muitas vezes as concepções delirantes participam ao 
mesmo tempo dos dois delírios. Assim o caso referido 
por Baillarger, dum paralytico, que julgava ter na ca
beça notas do banco, uma mina de prata no corpo. s 

Em casos um pouco mais raros o delirio de perse
guições apparece ao lado do delirio de grandezas. E' o 
que poderá ver-se na observação seguinte. 

OBSEKVÃÇÃO VIII 

A.. . , 46 annos, capitalista, foi admittido no hos
pital em julho de 1885. 

A erupção da paraiysia geral foi precedida d'um 
longo período de depressão. Actualmente os symptomas 

1 Baillarger.— App. au Traité de Griesinger— pap. 618. 
2 Julio de Mattos.— Manual das doenças mentaes. 
3 Baillarger —op. cit., pag. 619. 

e 
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somáticos são flagrantes. (V. o autographo n.*> 4). 
N'este doente a pupilla esquerda acha-se dilatada. — 
Eis uma rápida exposição das suas concepções delirantes. 

— Tem uma fortuna collossal distribuida por diver
sos bancos. Tão grande que o banco Mercantil não quiz 
recebel-a. Ignora a cifra exacta, mas deve exceder muito 
50 mil contos. Naturalisou-se cidadão inglez, e de so
ciedade com um súbdito brittanico residente no Porto, 
vae tentar uma empreza monumental para a explora
ção de vinhos. 

Uma grande parte da sua fortuna deve ser empre
gada na construcção de caminhos de ferro em Traz-os-
Montes. 

N'uma quinta que possue, tem uma producção pro
digiosa de vinho, mais de 200 mil pipas, que devem 
render pelo menos 20 milhões. 

E' vinho fino que poderá ser offerecido a reis e 
principes. 

Lamenta-se por estar encerrado n'aquella casa, que 
suppõe ser o Palácio de Crystal, e aíflrma que o con
servam ali preso, para impedirem que elle receba a 
sua fortuna. Entretanto confessa que esta é adminis
trada não sabe por quem. 

Refere que um individuo fora convidar um irmão 
do doente para attentarem contra a existência d'esté. 
O irmão como é de prever, recusou. Qual era o mo
vei do crime? Ignora-o. 

Actualmente suppõe que o querem assassinar, pro-
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pinando-lhe veneno nos biffes, o que o forca a recusar 
estes alimentos. Affirma que o author d'estes attentados 
é um dos clínicos do hospital, que já por vezes foi ao 
seu quarto, de noite, em companhia de muitos homens 
armados de punhaes. 

Uma noite em que o doente ouviu o estalar d'um 
vidro d'uma janella que um dos empregados acciden-
talmente partiu, suppôz ser o ruido de espadas, e'le-
vantou-se agitadamente do leito, prompto para se de
fender. Emflm, em presença de taes perseguições, o 
doente vc-se forcado a matar o author d'ellas, e para 
isso espera o concurso de vários amigos que virão, 
armados de punhaes, vingal-o. 

Fiz-lhe notar a situação emharacosa em que o col-
locaria a perpetração de semelhante crime ; e pelas 
respostas vagas e contradictorias que. deu, conclui que 
lhe não mede as consequências, nem sequer as prevê. 

Este doente é pouco sociável. Muitas vezes passeia 
agitadamente, fallando e gesticulando, parecendo, pe
las attitudes que toma, atacar inimigos invisíveis. 

Marcha, duração e terminação 
A paralysia geral, nos casos mais communs, cami

nha progressivamente, em marcha crescente para a sua 
terminação. Os phenomenos somáticos já iniciados ac-

* 
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centuam-se correspondentemente, e outros vão surgin
do no decurso da doença para collaborarem com os pri
meiros para a aggravação d'ella. 

Os symptomas de enfraquecimento muscular exag-
geram-se; os músculos da vida orgânica começam a 
resentir-se, e d'ahi excreções involuntárias que tornam 
o doente immundo. A paralysia ataca a pharyngé, e os 
alimentos desviam-se muitas vezes para as vias respi
ratórias, determinando não raro a morte. 0 embaraço 
da palavra adquire proporções taes, que esta se torna 
incompreheusivel, se é que não apparece um completo 
mutismo. 

Do lado psychico a evolução é parai leia. Se no co
meço houve delirio, este vae desapparecendo pouco e 
pouco, até deixar em toda a sua nudez a demência. 
Depois tudo se vae desmoronando gradualmente. A in
telectualidade, a affectividade, a volição abandonam o 
envolucro physico, e o paralytico fica reduzido, como 
alguém disse, a um tubo digestivo. «Gessou de viver, 
antes de morrer», na feliz expressão de Lasègue. 

0 fácies do doente é característico. 
A côr terrosa, o desapparecimento dos sulcos naso-

labiaes, a ílaccidez das faces, o olhar embaciado, a au
sência de relevos, tudo isto dá á physionomia do pa-
ialytico um tom de inexpressão e de estupidez que 
traduzem os últimos estádios da demência. 

No entanto, a evolução da doença é entrecortada 
quasi sempre por episódios que, na maior parte, après-
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sam o desfecho fatal. Em taes circumstancias teem 
grande importância sobretudo os attaques epileptifor-
mese apopleotiformes, pela sua frequência e gravidade. 
Quasi sempre lhes succède quer uma hemiplegia, quer 
paralysias parciaes, d'um braço, d'uma perna, das pál
pebras, que desapparecem em.curto praso. 

— A. duração da paralysia geral, dado que seja va
riável e dependente em parte da gravidade das com
plicações, raras vezes excede um período de três an-
nos. É esta pelo menos a media habitual. 

Mas por vezes manifesta-se uma remissão mais ou 
menos completa, mais ou menos duradoura, que addia 
o desenlace da doença. 

Umas vezes remittem os phenomenos somáticos, per
sistindo a demência ; outras vezes parecem desappare-
cer os symptomas psychicos, permanecendo os pheno
menos somáticos; finalmente estas duas ordens de sym
ptomas podem declinar parallelamente, e manterem-se 
em fraco grau por um espaço maior ou menor. 1 

A paralysia geral termina sempre pela morte. Ca
sos de cura, citados por alguns authores, por mal estu
dados e mal seguidos, devem antes ser tomados á conta 
de remissões um pouco prolongadas, a não admittir-se, 
como é crivei, um erro de diagnostico. 

1 Sauze — Annales medico-psychologiques, 1838. — Sobre 
a interpretação das remissões na paralysia geral veja-se a these 
do meu condiscípulo José da Cunha. 
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C A P I T U L O IV 

Diagnostico 

0 conjuncto dos syraptomas apontados é quasi 
sempre tão insinuante, que não é permittido vacillar 
no diagnostico. 

Porém, como é de crer, nem sempre assim acon
tece, e por vezes oíTerecem-se ao clinico serias diííi-
culdades. 

No periodo prodromico o diagnostico é quasi im
possível. No entanto se, sobre um fundo de enfraqueci
mento mental, se poderem apreciar, ainda que esbo
çados, alguns dos symptomas somáticos, deverá re-
ceiar-se a invasão da paralysia geral dos alienados. 

As formas delirantes da paralysia geral raro pode
rão confundir-se com os respectivos delírios vesanicos. 

Com effeito, quer a megalomania, quer a lypema-
nia ou a melancholia deprimente, sobre estarem des
embaraçadas das perturbações d'ordem somática cara
cterísticas da paralysia geral, acompanbam-se de con
cepções delirantes que enormemente se distanceiam 
das d'esta ultima doença. 

N'aquellas vesânias o delírio é syslematisado, cohé
rente, lógico. O doente discute as suas concepções e 
coordena habilmente os seus argumentos ; esforça-se 
por justificar da melhor maneira as suas ideias. O 
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alienado paralytico delira, mas d'uma maneira incohé
rente, absurda, illogica. Além d'isso, todas as suas 
concepções delirantes vão buscar á demência aquella 
característica, ao passo que nas vesânias não ha signaes 
de debilitamento intellectual. 

Nos casos de demência paralytica simples, sem de
lírio, são os symptomas somáticos que fornecem as 
principaes bases de diagnose. 

Vimos que a paralysia geral podia afiectar a forma 
alterna ou circular, e n'este caso é possível a confusão 
com a loucura circular vesanica. Os elementos de dia
gnostico differencial consistem essencialmente no se
guinte : a successão dos accessos não guarda na para
lysia a regularidade que se nota na loucura de dupla 
forma ; demais, n'esta ultima doença os symptomas so
máticos da demência paralytica são negativos. 

O diagnostico com as pseudo-paralysias geraes al
coólica e saturnina, pôde fazer-se mediante os seguintes 
elementos principaes : ' 

A) ALCOOLISMO.— AS lesões motoras são na para
lysia progressivas e geraes ; no alcoolismo são parciaes 
e invasoras. — Na primeira as lesões de motricidade 
são especialmente d'ordem attaxica no começo ; no al
coolismo dá-se desde logo o enfraquecimento muscular. 
— 0 tremulo do alcoolismo é mais extenso que o da 
paralysia geral, que é delicado e pouco extenso.— A 

1 J. de Mattos — Op. cit. 
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hesitação da palavra é um dos primeiros symptomas 
na paralysia geral; no alcoolismo é tardio.— N'este as 
hallucinações são constantes, na paralysia geral são 
raras. — 0 delírio de grandezas, tão commum n'esta 
ultima doença, é pouco vulgar no alcoolismo. 

B) SATURNISMO.— 0 periodo prodromico da para
lysia geral falta no saturnismo, que se installa brusca
mente. — A hesitação da palavra, mal delineada no 
começo da demência paralytica, attinge desde logo o 
seu maximum no saturnismo. — Os hábitos immundos 
do paralytico sobrevoem nas derradeiras phases da 
doença; não assim nos saturninos, em que o symploma 
é primitivo.—-Finalmente o saturnismo tende para a 
cura, ao passo que a paralysia geral, salvas as remis
sões, caminha progressivamente para um desenlace 
fatal. 

C A P I T U L O v 

Anatomia pathologica 

As lesões da paralysia geral são expostas nas duas 
observações que seguem, e que se referem a dois pa-
ralyticos geraes typicos. Devo somente accrescentar que 
as lesões mais constantes são as adherencias das me
ninges á camada cortical, e que para muitos téem va
lor característico. 
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OBSERVAÇÃO IX 

J. C. . . , 40 annos, casado, foi admittido no hospi
tal do Conde de Ferreira em 15 de Janeiro de 1886. 

Dois annos antes da sua entrada no hospital apre
sentava modificações importantes do caracter. Tornou-se 
negligente e inhabit para o trabalho, dando mostras 
d'um notável enfraquecimento da vontade. 

Quando entrou, apresentava o lypo clássico do pa-
ralytico geral. 

0 quadro dos phenomenos somáticos é frisante. O 
embaraço da palavra, o tremulo dos lábios e da lin
gua, o enfraquecimento muscular, o tremulo dos mem
bros, a dilatação pupillar (esquerda,) o embotamento da 
sensibilidade, eram symptomas bem accusados e bem 
característicos. 

Os reflexos do joelho estavam totalmente abolidos. 
Psychicamente este doente era um valor nullo. Fal-

lava muito pouco, e denotava ausência de comprehen-
são das mais simples perguntas. 

A amnesia era extrema ; poucas horas depois de 
almoçar não se lembrava do facto. Impossibilidade 
completa de realisar as mais simples operações de ra
ciocínio : sentimentos altruístas aniquilados ; manifesta
ções volitivas nullas. Bonhomia habitual. 

Este doente era immundo. 
Falleceu no dia 25 de Maio de 1886. 



— 90 — 

Autopsia — 7 horas depois da morte. 

Peso do encephalo 1115 gr. 
» » hemispherio esquerdo 495 » 
» » » direito. • 485 » 

A consisteucia do craneo é normal. 
A duramater, que não offerece vestígios d'inflam

mação, está tensa, o que é devido á quantidade de 
derrame serosanguinolento (.300 gr.) que existe na 
grande cavidade arachuoidea ; mas apenas se deu sa

hida ao derrame, a membrana exterior do cérebro fi

cou enrugada, fazendo grandes pregas, denunciando 
assim a diminuição de volume da massa enceplialica. 

A piamater offerecia o aspecto macroscópico que 
lhe é habitual na paralysia geral : congestão, augmento 
de espessura, exsudatos e edemas em volta dos vasos, 
e muito ■principalmente ao nivel da fenda de Sylvius. 
Ao destacar esta membrana, vése que ella arrepella 
(happe) a superfície exterior do cérebro, graças ás adhe

rencias u,ue com elle lém. A descorticação do cérebro 
é, por assim dizer, geral. 

As terceiras circumvolucões frontaes estão forte

mente descorticadas. E' bom lembrar que no meio dos 
symptomas avultava a amnesia e o embaraço da pa

lavra. 
As superfícies ventriculares estão cheias de granu

lações. O pavimento do 4.° ventrículo está liso e ma
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croscopicamenle normal. — Não ha vestígios de escle
rose arterial. 

CAVIDADE THoRACiCA. — Adherencias extensas das 
pleuras. Os lobos inferiores dos pulmões estão conges
tionados, o seu tecido não fluctua, e apertado entre os 
dedos, offerece a consistência do tecido do baço, dila-
cerando-se sem crepitar — esplenisação. 

Coração e grossos vasos, nada de importante. 
CAVIDADE ABDOMINAL. — 0 fígado tém manchas 

brancas na face superior, as quaes invadem o tecido 
na espessura media d'um centímetro. 0 exame micros
cópico realisado immediatamente (processo da congela
ção) 1 revelou a infiltração gordurosa das cellulas he
páticas n'estas regiões. 

Nada de anormal nas outras vísceras. 

OBSERVAÇÃO X 

M. L.. ., admittida em Novembro de 1883, residia 
em Coimbra, onde, tempos antes de ser sequestrada, 
dava completos indícios de alienação mental. Foi en
contrada varias vezes á beira do Mondego, em com
pleto estado de nudez, insultando toda a gente, e pra
ticando publicamente actos obscenos, que determinaram 
a sua prisão. Apresentava n'essa epocha um delido de 

1 Microtomo mechanico de Katsch. 
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grandezas accentuado, que se traduzia pela exigência 
imperiosa de avultadas sommas, que dizia deverem-lhe. 

O seu estado physico e mental, a contar da data 
das minhas observações (Fevereiro de 1886), era ap-
proximadamente o seguinte : 

A palavra, levemente hesitante, era lenta e arras
tada, mas clara o comprehensive!. O embaraço da ar
ticulação frisava sobretudo nas palavras molhadas (ar
tilheiro d'artilheria). A tonalidade, circumscripta a dois 
graus extremos, sem gradações apreciáveis, offerecia 
a feição característica da declamação dos ébrios. Não 
era sensível o tremulo dos lábios e da lingua, com 
quanto este ultimo órgão fosse a sede de perturbações 
attaxicas, sobretudo quando a doente pretendia attingir 
as commissuras labiaes. 

Pouco accentuado o tremulo dos membros. 
A pupilla esquerda escondia-^u sob uma opacidade 

extensa da cornea, sendo por isso impossível a verifi
cação da desegualdade pupillar. Ainda assim, é de 
suppòr que a houvesse, attendendo a que a pupilla di
reita' conservava um extraordinário grau de mydriasis 
relativamente ao estado normal. 

N'esta mulher havia a abolição completa dos refle
xos rotulianos. 0 reflexo do tricipete brachial esquerdo, 
e assim os da mão, estavam ao contrario levemente 
exaggerados. 

A mentalidade era quasi nulla. 
Amnesia extrema, diminuta loquacidade, falta de 
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iniciativa, sentimentalidade abolida, bonhotnia habi
tual. 

Alguns dias antes da morte a doente tornou-se irn-
munda; depois que se recolheu ao leito, rapidamente 
appareceram as escharas de compressão no sacro. 

Falleceu no dia 4 de junho de 1885. 
Autopsia no mesmo dia. 

Peso do encephalo 1015 gr. 
» » cérebro 830 » 

Cerebello, protuberância o hnlbo.. 165 » 
Hemispherio esquerdo 39o » 

» direito 455 » 

O craneo offerece uma consistência normal e não 
tém adherencias com a dura-mater. 

A grande cavidade arachnoidea encerrava cerca de 
quatro grammas de derrame seroso. 

A pia-mater, injectada e anormalmente espessa, 
adhere á carnuda cortical, que arrepella quando se 
tenta separar esta membrana do cérebro. 

Derrame sero-purulento no espaço infra-arachnoi-
deo, principalmente ao nivel da parte posterior das 
terceiras e segundas circumvoluções frontaes. Esta re
gião apresenta-se notavelmente atrophiada, e em egual 
extensão, nos dois hemisplierios. 

Ha ependymite, especialmente no pavimento do 
quarto ventrículo, que se offerece granuloso. 

— Adherencias das duas pleuras. 
— Degeneração gordurosa do figado. 
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C A P I T U L O VI 

Tratamento 

E' d'uma importância subida o estabelecimento da 
opportunidade da sequestraçào. E tanto mais este ponta 
deve penetrar o espirito do clinico, quanto o isolamento 
no hospital offerece pelo menos dupla vantagem : para 
a sociedade e para o doente. 

«Não é possível, diz Regis, estabelecer a este pro
pósito regra fixa ; mas pôde dizer-se, d'uni modo geral, 
que o isolamento se impõe em todos os casos em que 
ha loucura, seja de que natureza for, maníaca ou 
melancholica.» 

As razões são obvias. Na maior parle dos casos, ha 
sempre no começo uma phase mais ou menos longa de 
excitação maníaca, que impelle o doente á execução de 
desacatos contra o corpo social, ou o torna instrumento 
cego e inconsciente da ruina de sua família. N'estas cir-
cumstancias o paralytico livre á um perigo. 

Se a nota dominante 6 o delírio hypochondriaco, 
forçoso é sublrahir o doente à influencia das ideias de 
suicídio, se por ventura estas entrào no quadro das 
suas concepções delirantes. 

Fora d'estes casos o paralytico geral 6, como já tive 
ensejo de dizer, um ser inolfensivo, e como tal pôde 
permanecer entregue aos cuidados da família. Porém 
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ainda n'estes casos é necessário ponderar as justas ga
rantias que do isolamento n'um hospital d'alienados 
advéem ao paciente. «Em primeiro logar, a assistência 
medica n'estas casas é sempre mais regular do que 
fora, o que naturalmente se explica pela existência de 
facultativos internos e pela facilidade de instituir con
ferencias todas as vezes que a gravidade dos casos o 
reclame. Em segundo logar, existe nos hospitaes de 
alienados um pessoal numeroso e instruído que só ahi 
se encontra; e que é completamente indispensável da 
assistência clinica. 

Emfim o arbítrio funesto das famílias é n'estes hos
pitaes substituído pela rigorosa observância das pres-
cripções medicas, o que para o doente constitue uma 
inapreciável vantagem.»/ 

Demais, a repugnância obstinada das famílias à se
questrarão do doente, obedece na generalidade a duas 
ordens de considerações. Por um lado um excesso de 
dedicado carinho amargurando a separação. Por outro 
lado um requinte de susceptibilidade, que não quer ser 
ferida pelo facto pouco lisongeiro de possuir um pa
rente n'um hospital de doidos. No primeiro caso affi-
gura-se-me antes vantajoso e humanitário impedir que 
a familia assista ao doloroso espectáculo que offerece 
um ente querido que caminha inevitavelmente para 

1 Julio de Mattos —- Manual das doenças mentaes, pag. 
188. 
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a morte. O segundo motivo, cotejado com os bene
fícios que o doente no hospital pôde receber, é excessi
vamente banal e indesculpável. 

Assim pois, cumpre vulgarisar estas considerações, 
afim de que redunde sempre em abono d'aquelles 
desgraçados, o maior proveito possível. 

Durante as remissões pôde permittir-se a sahida do 
doente do hospital ; mas é preciso advertir que estas 
remissões são quasi sempre temporárias, e em geral 
subordinadas á permanência do doente no estabeleci
mento d'alienados (Regis). 

Os paralyticus devem estar sujeitos a uma rigorosa 
hygiene. Evitar-lhes os resfriamentos, a acção de tem
peraturas elevadas, conservar-lhes nos aposentos um 
ar puro e frequentemente renovado, um ambiente ame
no, prohibir-lhes formalmente os excessos cerebraes, 
são preceitos que o clinico não deve esquecer. 

0 tratamento medico propriamente dito, é realisado 
em primeiro logar pelos revulsivos na nuca, que são 
os que mais proveito offerecem. 

0 sedenho, a pomada estibiada sobre o couro ca-
belludo, sobre darem poucas garantias de successo, são 
meios pessimamente tolerados pelos doentes. 

Não assim os cáusticos sobre a nuca, de que se tem 
tirado excellentes resultados. 

As emissões sanguíneas só devem praticar-se exce
pcionalmente. 

O brometo de potássio é medicamento util para 
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combater a insomnia e os accessos de agitação, tão fre
quentes nos paralyticus geraes. As doses medem-se pela 
intensidade dos casos ; 4 a 6 grammas por dia satisfa
zem nos accessos leves ; se porém a agitação é ex
trema e rebelde, é necessário empregar 12 grammas 
por dia, e ás vezes mais. 

Egual proveito se pôde tirar das injecções hypoder-
micas de chlorydrato de morphina. 

Todos os sedantes, e nomeadamente a veratrina, a 
hyosciamina, o hydrato de chloral, são usualmente em
pregados. Os purgantes, administrados repetidas vezes, 
seriam sobretudo úteis para prevenir os attaques con
gestivos. (Regis). 

Quando os accessos congestivos se manifestam, cum
pre combatel-os por meio de pediluvios sinapisados, 
clysteres purgativos, e pelos brometos de potassa e 
soda. 

Nos casos de grande detilitamento orgânico, estão 
indicados os tónicos amargos e os preparados ferrugi
nosos. 

Os accessos epileptiformes serão tratados pelos bro
metos alcalinos. 

Finalmente as complicações incidentes dos últimos 
períodos da doença, como os hábitos immundos, as es-
charas no sacro, etc., reclamam uma therapeutica ap-
propriada. 
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C A P I T U L O V I I 

Medicina legal 

No começo do capitulo relativo á symptomatologia 
referi-me a largos trapos ao período de incubação da 
demência paralytica, cuja nota dominante é fornecida 
pela perversão do caracter. 

Ora se por um lado bem attentarmos nas conse
quências que d'esté facto derivam, e por outro lado 
considerarmos em que um véo espesso encobre aos 
olhos dos extranhos, a genuína significação d'aquellas, 
far-se-ha ideia da missão delicada do medico-legista, e 
da urgência da sua douta intervenção em casos d'esta 
ordem. 

É de facto n'este periodo, tão assisadamente denomi-
Ifc. nado por Legrand du S^ulle — periodo medico-legal — 

que os alienados paralyticos téem as mais das vezes 
de entrar em conílicto com as leis. 

Convém, pois, em relação ao paralytico geral, defi
nir bem os pontos seguintes : 

1.° A sua capacidade civil ; 
2.° A sua responsabilidade criminal ; 
3.° A. validade dos seus actos. 
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A) C A P A C I D A D E CIVIL 

A acção de interdicção é quasi sempre movida pe
los pareilles do alienado paralytico. Digo quasi sempre 
porque, á falta d'aquelles, assiste ao ministério publico 
o direito de intervir com o processo de interdicção. 

A expressão do nosso Código Civil no tocante á in
terdicção 6 a seguinte : «Serão interdictos do exercício 
dos seus direitos os mentecaptos, e todos aquelles que, 
pelo estado anormal das suas faculdades mentaes, se 
mostrarem incapazes de governar sua pessoa e bens.» 
(Art. 31.}.°) 

Contra Lai disposição se rebellam alguns alienistas, 
que, movidos por um generoso impulso humanitário, 
desejam que a axcommunliào civil seja pronunciada o 
mais tarde possível. ' Mas, pelo que exposto fica, fácil 
é comprehender que o paralytico geral, quer no pri
meiro período da doença, quer durante as remissões, é 
plenamente passível do estatuído no artigo citado. De
pois, tudo o que no facto da interdicção possa haver 
de melindroso e nimiamente vexatório para uma con
sciência sã, é n'este caso attenuado pela reacção mór
bida do sentimento moral do paralytico ; e, que algum 
clarão de orgulho reste ainda, não será a quebra d'esté 
compensada pela integridade dos bens do alienado pa
ralytico e dos interesses da família ? 

1 Voisin — op. cit. 
* 
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B) RESPONSABILIDADE CRIMINAL 

Os alienados paralyticos são muitas vezes propelli-
dos á execução de crimes, que a não serem resalvados 
por um altestado medico, fazem cahir sobre aguelles 
desgraçados todo o rigor do Código Penal. As tendên
cias criminosas accentuam-se sobretudo no periodo ini
cial da doença, quando os signaes d'esta estão ainda 
vagamente desenhados. E por isso, afira, de proteger o 
alienado e livrar a sociedade do opprobrio d'uma injus
tiça, cumpre ao medico-legista fazer appello a tudo o 
que possa auxilial-o no diagnostico, e fazer valer, pe
rante os extranhos e os tribunaes, os symptomas que 
para elles passavam despercebidos. 

São na generalidade, os attentados ao pudor e os 
furtos, os delictos que conduzem aos tribunaes os de
mentes paralyticos. E n'estas circumstancias, investi
gando attentamente as perturbações somáticas e as per
turbações psychicas, é natural que alguma coisa se 
apure como expressão do estado mórbido do accusado. 
Sabe-se quão valiosos são, para o diagnostico, o emba
raço da palavra, as perturbações da escripta, o proce-
cedimento anterior do accusado, etc. Lembremos toda
via que os symptomas somáticos são, para o caso, mais 
importantes que as perturbações psychicas, por isso 
que estas poderão algumas vezes ser apreciáveis só 
para o medico, quando os primeiros o podem ser para 
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os próprios magistrados e indivíduos extranhos á me
dicina. 

A propria natureza do acto incriminado e as cir-
cumstancias que o acompanham, esclarecem notavel
mente o medico-legista. 

Os atlentados ao pudor cornmettidos pelos paralyti
cus geraes, coincidem ou succedem-se a actos licencio
sos praticados dentro do recinto conjugal, e que são 
productos d'uma excitação genésica invencível, quasi 
constante, que deseja ser saciada a cada momento pelas 
maneiras mais insólitas. Se os desejos do doente são 
repudiados por quem legalmente os podia satisfazer, 
elle lanpa-se avidamente, desordenadamente no seio da 
prostituição, sem olhar a consequências. Tanto mais ex-
tranhavel é isto, quanto destoa formidavelmente dos há
bitos anteriores do doente. Ha n'estes attentados a fei
ção mórbida dos que pertencem á demência senil, e 
que deve guiar no caminho do diagnostico o medico-
legista. 

Os furtos, como já fizemos sentir, são praticados 
sem as mais leves precauções, e revestem um .cunho 
de insensatez e de puerilidade denunciadoras da debili
dade intellectual. São numerosos os casos apontados pe
los authores a este respeito, e são elles provas bem 
eloquentes da insufficiencia e imprevidência das leis 
relativamente aos alienados. 

Tal homem é condemnado a seis mezes de prisão 
por haver tomado na gare de Strasbourg, uma mala, 
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em presença do dono, e affastar-se tranquillamente com 
élla. Este homem dentro em pouco era um paralytico 
geral confirmado. (Darde — citado por Voisin). 

Magnan refere que um doente fora pedir a dois po
licias para o auxiliarem a transportar um barril, que 
estava á porta d'um armazém de vinhos. Os agentes 
de policia accederam aos seus desejos, sem desconfia
rem que se tornavam cúmplices n'uni roubo. 

Um doente apodera-se da ferramenta que um ope
rário tinha a seu lado, sem que d'ella podesse no en
tanto colher algum proveito (Lascgue). 

Um outro, ao passar por um estabelecimento de co
midas, em cuja porta estava pendurado um carneiro, 
deitou o animal ás costas, e seguiu tranquillamente o 
seu caminho. 

Gomo se vê, n'estes actos predominam a falta de 
premeditação e o absurdo do roubo, circumstancias que 
afinal por ninguém são pesadas. Avalie-se pois quantas 
condemnações injustas, que de severas punições reca-
hem ás vezes n'estes desgraçados ! 

C) V A L I D A D E DOS ACTOS 

E' sabido que no período de incubação o alienado 
paralytico se despenha em desmandos de toda a ordem, 
dispondo a seu sabor e d'uma maneira mórbida d'a-
quillo que possue e do que não possue. -Chega mesmo 
a contrahir dividas e compromissos insanáveis, que vão 
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buscar á demência incipiente o sello da inconsciência. 
Se o processo de interdicção foi já instaurado, claro é 
que todos os contractos pelo doente realisados são nul-
los de direito. Porém, ordinariamente, a interdiccão 
chega tarde de mais para que o alienado deixe de ser 
victima de vis especulações. E com effeito, se o para-
lytico está já possuído d'um começo de delírio de gran
dezas, nada mais fácil que abusar das suas mórbidas 
concepções, dada ainda a debilidade volitiva que o 
torna nimiamente malleavel. 0 doente tomará qualquer 
objecto insignificante por uma esplendida ' raridade, e 
compral-o-ha por um preço fabuloso. 

Factos d'esté género são registrados em grande co
pia nos livros consagrados á paralysia geral. E' evi
dente que n'estes pequenos contractos, de caracter pu
ramente particular, de forma alguma podem intervir 
as leis. Não assim nos casos de doações, casamentos, 
ou testamentos, que a lei annula, se se provar que o 
individuo estava já alienado ao tempo da realisação 
d'aquelles actos. 

E assim o Código invalida todos os actos ou contra
ctos celebrados por pessoas que accidentaImente se acha
rem privadas, ao tempo d'elles, do uso da razão, por 
algum accesso de delírio, embriaguez ou outra causa 
semelhante. Ora o paralytico geral não está apenas acci-
dentalmente privado do uso da razão, mas pôde di-
zer-se que o está permanentemente, e portanto em 
condições mais propicias de gozar do estatuído n'aquella 
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disposição do Código. Mas em verdade poucas vezes 
isto acontece. E a razão está em que só mui tarde a 
doença se torna reconhecível, e que, não raro, são os 
próprios parentes os que tiram todo o partido possível 
do alienado. 

Suppunhamos o caso em que um alienado paralytico 
vive em companhia de dois ou três parentes, mais ou 
menos remotos. Sem lançarem mão de grandes subti
lezas, obrigam-no a testar em proveito d'elles, a contra-
hir um matrimonio desegual, assignar lettras, etc. ; e 
n'esta conjunctura é evidente que lhes convém enco
brir, por um certo espaço, o estado mórbido d'aquelle 
individuo. E como ém geral o paralytico 6 inofensivo, 
retéem-no em casa, para só o encerrarem n'um hospital 
quando já lhes pesam os cuidados que elle merece, e 
a que tem incontestável direito. 

Isto compunge, mas é verdadeiro. 
Sabe-se demais que a demência paralytica tém 

sempre um desenlace fatal, e em curto praso. Ora, 
como faz notar Voisin, esta circumstancia tém sido uti-
lisada por alguém, para se appropriar ardilosamente 
dos benefícios das companhias de Seguros sobre a vida. 

— D'estas singelas considerações medico-legaes de-
duz-se bem a necessidade impreterível de conceder a 
devida importância á doença de que nos temos occu-
pado. Ê mister que se saiba que a paralysia geral é 
muito frequente entre nós, e que, no máximo numero 
de casos, o paralytico mais facilmente pôde ser prote-
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gido pelos sentimentos humanitários dos seus seme
lhantes, do que pelas disposições offlciaes, muitas ve
zes impotentes. E seria realmente para o paralytico ge
ral a melhor salvaguarda — a dos seus irmãos. Infe
lizmente estamos longe de attingir essa perfeição mo
ral ; e eu não hesito em dizer, como Voisin, que : «é 
necessário esperar que o nivel da moralidade e da in-
telligencia se eleve bastante, para que se chegue a com-
prehender que os alienados paralyticus, absolutamente 
como os demais doentes, téem direito a cuidados es-
peciaes e a.uma protecção effectiva.» 



PROPOSIÇÕES 

ANATOMIA — A arachnoidea deve ser considerada uma 
serosa especial distincta das demais serosas visceraes. 

PHYSIOLOGIA —O órgão e a funeção nascem simultanea
mente. 

MATERIA MEDICA — A cocaína é chamada a representar 
um papel de primeira ordem na inesthesia local das mucosas. 

PATHOLOGIA EXTERNA — Os kystos dos maxillares téem 
sempre uma origem dentaria. 

PATHOLOGIA INTERNA—O embaraço da palavra não 
é symptoma constante da paralysia geral. 

MEDICINA OPERATÓRIA—O estado de embriaguez, prin
cipalmente nos bebedores de profissão, contra-indica a anes
thesia cirúrgica. 

ANATOMIA PATHOLOGICA —As adherencias meningo-
encephalicas não são pathognomonicas da paralysia geral. 

PARTOS — A anesthesia no parto é quasi sempre uma 
operação de mera complacência. 

PATHOLOGIA GERAL — Naturam morborum ostendunt cu-
rationes. 

MEDICINA LEGAL — A condemnação de qualquer crimi
noso deveria ser sempre precedida d'um exame medico-legal. 

Visto Pôde imprlmir-se 

Dr. Souto. O Conselheiro-Director, Costa Leite. 



AUTOGRAPHOS 



REFLEXÕES SDBBE OS AUTOGBAPHDS 

0 autographo n.° 1 traduz não só o tremulo dos 
dedos, mas ainda o enfraquecimento da memoria. Eli
minações de lettras, ausência de virgulação, incorre
cções de phrase, tornam evidente a decadência psychi-
ca. E o autographo tem tanto mais valor, quanto per
tence a um individuo que tem um curso superior, e 
que revela ainda vestígios da solida instrucção que 
adquiriu. 

— 0 autographo n.° 2 é extremamente curioso, 
menos sob o ponto de vista do tremulo, que sob o 
ponto de vista psychico. O doente, a instancias minhas, 
dictava o que ia escrever. 

Eis o que elle dictou : «Aproveitando-me da occa-
sião de me dirigir a V. Ex.a (ao Snr. Director) para lhe 
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pedir que me quero ir a minha casa para ahi aprovei
tar o tempo, e por não poder... Braga.» 

Eis o que elle escreveu : Apondo-me para ahi não 
poder Braga. 

— No autographo n.° 3 nota-se, logo na 2.a linha, 
a ausência da palavra faça ; na linha 7.a estava ditor 
em logar de director ; na linha 9.a lê-se omeu, em vez 
de ao meu; na 12.a linha falta o s da palavra Fontes. 

— O autographo n.° 4 é bem expressivo. 0 assum
pto da carta prende com o delírio de perseguições, se
gundo o qual o doente suppõe que o pretendem assas
sinar. 
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