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Tentamos considerar uma das questões mais deli
cadas e interessantes de hygiene social. 

Ë sem duvida uma questão antiquíssima e atacada 
contraditoriamente por escriptores vários desde tem
pos remotos e em todos os paizes. 

Para encontrarmos o primeiro que se occupou 
d'esté assumpto, é-nos preciso remontar á antiguidade. 
Santo Agostinho reconheceu que a descendência dos 
casamentos consanguíneos não augmenta. «Sobolem 
non posse succrescere». 

Nas capitulares dos reis francos, dizia-se que d'es-
tes casamentos costumavam provir—cegos, coxos, cor
cundas, ophtalmicos, ou com outros defeitos salientes. 
«Ex his nuptiis procreari soient coed et claudi, gibbi 
et lippi, sive aliis turpibus maculis adspersi». 

Em 1621, Robert Burton 1 poz em evidencia os 
maus effeitos da consanguinidade e approvou as pre-
scripções da Egreja. 

Em 1671 é sustentada a mesma these por Dugard2, 
e em 1813 por Fodéré. 

1 Anatomy of melancholy, pag. 83 citado por Régnait. 
2 The marriages of cousin-germans, pag. 36. 

3 



34 

Só em 1856 é que a questão é tratada debaixo 
d'uni ponto de vista scientiflco por Meniere. 

Foi então que M. M. Rilliót, Devay, Chazarain, Chi-
pault, Brochi, Sicard, Boudin, Hocquard, Liebreich, 
Mitchell, Bemiss, Howe, Allan, Mantegazza, estuda
ram o papel que a consanguinidade exerce na patho-
genia da surdo-mudez. Estudaram em seguida aquelle 
que exerce em todas as doenças, attribuindo-lhe gran
de importância ; mas as suas opiniões foram refutadas 
por Borgeois, Perier, Seguin, Voisin, Thiebault, Dally, 
Huth, Georges Darwin, etc. 

Diversos zootechnistas apparecem a debater o as
sumpto, e em logar de esclarece-lo pela comparação 
com a reproducção entre animaes, contradizem-se, di-
vidindo-se em campos oppostos. 

Assim collocam-se d'um lado como anti-consan-
guinistas Low, Sinclair, Knight, Sebright, Hartmann, 
Rhode, Settegast; e do opposto, como consanguinistas, 
Hazard, filho,' Gayot, Sanson, Beaudouin, Gourdon, 
Flourens, de Charnacé, Bakewell, Beaumeister, etc. 

Como acabamos de vèr, pró e contra surgem as 
opiniões d'uma pléiade d'homens illustres, e no espa
ço que medeia entre 1856 a 1866 são apresentados 
factos numerosos e contradictories, sobre os quaes se 
baseiam as mais acaloradas e renhidas discussões, che
gando até á por-se em duvida a boa fé scientifica dos 
adversários. 

Depois d'esta lueta, nem o publico nem a sciencia 
accordaram sobre a sua conveniência ou desconvenien-
cia, terminando ella sem ficar esclarecida a questão. 

Poderemos faze-lo nós? 
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Será esse o nosso intuito ? 
Trataremos de discutir o assumpto como no-lo per-

mittirem a nossa apoucada intelligencia e ainda a -de
ficiência de tempo com que, por circumstancias espe-
ciaes, tivemos de luctar; esforçando-nos, em todo o 
caso, quanto em nós couber, por satisfazer á imposi
ção do regulamento d'esta Escola. 

Algumas observações feitas com cuidado, notáveis 
talvez pelas qualidades saluberrimas do clima na re
gião onde as colhemos, e principalmente outras devi
das a favor particular, pelo que aqui renovamos o nos
so reconhecimento, levam-nos, ajudados por novos 
princípios biológicos, que parecem explicar as appa
rentes contradicções que n'outro tempo havia sobre o 
assumpto, a fazer a revisão de factos, estatísticas e 
opiniões, revisão que servirá de base a algumas das 
nossas conclusões. 

No illustre júri, que, cheio de benevolência, seguiu 
passo a passo o meu curso, espero encontrar a bene
volência costumada. 



Definições.— Direito civil e direito canónico, relativo a 
casamentos. Costumes e leis entre alguns povos 
antigos e modernos. 

Antes de entrar no estudo do assumpto, precisa
remos, para maior clareza d'elle, o sentido d'alguns 
termos empregados. 

Por consanguíneos comprehendemos todos os in
divíduos pertencentes á mesma família. 

Ordinariamente emprega-se este termo para desi
gnar os filhos nascidos do mesmo pae e de mães dif
férentes. 

Para nós, a palavra consanguinidade é synonyma 
de parentesco existente entre indivíduos nascidos do 
mesmo sangue, o qual é tanto maior, quanto mais 
cada um d'estes parentes se approxima do auctor com-
mum. Esta approximação mede-se por graus. 

Segundo o nosso Código Civil, cada grau corres
ponde a uma geração, e a reunião d'estas constitue a 
linha de parentesco. 

A linha de parentesco pôde ser recta ou trans
versal. 

A recta é constituída pela serie de graus entre 
pessoas que descendem umas das outras. 
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A transversal é formada pela serie de graus exis
tentes entre pessoas que não descendem umas das 
outras; mas que descendem d'um auctor commum. 

Na linha recta, contam-se tantos graus, quantas 
são as gerações existentes entre as pessoas. Na linha 
transversal contam-se os graus pelo numero de gera
ções que se encontram, subindo por uma das linhas 
ao tronco, e descendo pela outra ; mas sem contar o 
progenitor. 

No direito canónico contam-se os graus d'um modo 
différente, sendo, comtudo, idênticos os resultados. 
Indica-se apenas a distantia que existe do tronco com
mum aos seus descendentes. 

Exemplificando com tio e sobrinho. 
Contando como manda o nosso Código Civil, ve

mos que estão no 3.° grau. Pelo processo indicado no 
direito canónico, dizemos estarem o tio no 1.° e o so
brinho no 2.° grau do auctor commum. 

Estão, como vemos, sommando estes números, dis
tantes entre si, três graus. Vem, pois, como dissemos, 
a dar o mesmo resultado. 

Nos casamentos consanguíneos, só na linha colla
teral é que tem importância o modo por que se con
tam os graus de parentesco. Na linha recta não podem 
dar-se esses casamentos, pois que n'ella os parentes no 
3.° grau, em que são permittidos na linha collateral, estão 
em condições de idade taes, que não podem ter logar. 
Como poderia casar o bisavô com a bisneta, quando 
aquelle está prestes a deixar a vida, e esta apenas a 
entrar n'ella? Além d'isso, n'esta linha, a consanguini
dade desapparece muito depressa. Cada geração nova 
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vem diluir, d'alguma maneira, o sangue primitivo, pois 
que a intervenção de sangue extranho vai-o reduzindo 
a tão pequenas proporções, que por fim é inapreciável 
a quantidade que d'elle se encontra. Para ver quão 
rápido é este desapparecimento vamos servir-nos do 
exemplo apresentado por Gallard. 

Suppondo que da união d'um branco com uma ne
gra nascem dous mulatos, estes terão fundidos, em 
proporções eguaes, os caracteres de cada uma das ra
ças, ás quaes pertencem seus pães. 

Cruzando um d'estes mulatos com uma negra, o 
filho será taxado de predomínio dos caracteres da raça 
negra sobre a branca, approximaudo-se da negra. 

Se este quarto negro se ligar com um outro negro, 
o producto será um sexto negro, no qual talvez ainda 
se encontrem alguns dos caracteres do seu bisavô 
branco, que desapparecerão por completo no filho re
sultante da união d'esté individuo com um outro ne
gro. Este filho será um typo perfeito da raça negra, 
sem qualquer reminiscência dos caracteres antropoló
gicos da raça branca, que cessaram na quarta geração. 

Se seguirmos o outro mulato em successivos cru
zamentos dos seus descendentes com typos da raça 
branca, chegaremos também a ter, no mesmo grau, 
atraz indicado, um typo perfeito da raça branca, sem 
reminiscência alguma dos caracteres do seu ascendente 
negro. 

Vê-se pois a nimia importância d'esta linha de pa
rentesco, relativamente ao nosso assumpto e, ainda 
que tal não succedesse, as providencias adoptadas pela 
lei civil e catholica, que prohibindo os casamentos en-
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tre ascendentes e descendentes em qualquer grau na 
linha recta, afastam da discussão taes uniões, em vir
tude de não terem logar. 

Na linha collateral a Egreja catholica tem variado 
muito nas suas decisões relativamente aos casamen
tos consanguíneos, mostrando-se sempre contraria a 
elles. Adiante veremos que foram motivos dé ordem 
puramente moral, que a isso a levaram. 

O concilio de Toledo, em 531, prohibiu-os com
pletamente em qualquer grau de parentesco. 

Os concílios do século vi em Clermont, Orleans, 
Tours, Auxerre, foram mais indulgentes, permittin-
do-os até aos primos em i.° grau. 

O papa São Gregório, o Grande, prohibiu o casa
mento entre parentes de 2.° grau. 

Os concílios seguintes variaram nas suas delibera
ções, prohibindo-os umas vezes até ao 3.° grau, ou
tras até ao 4.°, e por fim até ao 7.° 

Esta ultima disposição foi alterada depois do con
cilio de Latram (1215), restringindo a sua prohibição 
até ao 4.° grau, tolerando, com uma dispensa da au-
ctoridade ecclesiastica, os casamentos entre primos-
coirmãos e, por motivos fortíssimos, entre tios e so
brinhas. 

Os filhos naturaes são comprehendidos na lei que 
prohibe os casamentos até ao 4.° grau. 

Quando acontece que entre dous indivíduos exista 
um duplo parentesco, resulta d'ahi um duplo impedi
mento. Exemplo: Quando dous irmãos casam com 
duas irmãs, os filhos são parentes no 2.° grau do lado 
paterno e do lado materno. A dispensa d'um d'estes-
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impedimentos não basta para tornar as partes aptas a 
contrahi-lo. 

O padrinho e a madrinha contrahem uma alliança 
espiritual com o afilhado e com sens pães. 

Por este motivo não podem, validamente, despo
sar seus afilhados ou seus respectivos pães. Ha um 
impedimento dirimente de direito ecclesiastico antigo 
e moderno. Este parentesco chama-se espiritual. 

Pelo que respeita ao padrinho e madrinha, não se 
estabelece entre elles o parentesco espiritual, ainda 
que elles próprios, ou por intermédio dos seus pro
curadores, toquem a creança durante a cerimonia do 
baptismo. 

«Requisitur ud contrahendam cognationem, ut pa-
trinus ve teneat, ant tangai infantem, dum baptizatur, 
vel statim levet aut suscipiat de sacro fonte, vel de 
manibus baptizantis» 1. 

Ha também o parentesco legal, proveniente da ado
pção ou adrogação. As leis Romanas prohibiam o ca
samento entre o adoptante, o adoptado e seus descen
dentes, entre os filhos adoptivos do mesmo individuo, 
entre o adoptado e os filhos que poderia vir a ter o 
adoptante, entre o adoptado e a viuva do adoptante, e 
reciprocamente. 

A adopção n'este sentido não está em uso entre 
nós, apesar de ser lei da Egreja. 

«Prohibilio legis Romanae non sufliceret ad impe-

1 Deeretaes, i. 4, t. n . Decr. de Graciano. Cone. de 
Trento. Citação na Theologia de Seabra, pag. 384. 
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dimentum matrimonii, nisi intervenirel Eccksiae au-
ctoritas, quae idem etiam interdicit» %. 

Temos por ultimo o parentesco por affinidade, que 
se contrae com os parentes d'aquelles com quem se 
tiveram ou têm relações carnaes, sive licita sim illiciía. 

Resultam, pois, d'aqui duas espécies de affinidade 
— legitima e illegitima. 

A primeira resulta de casamento, e a segunda nas
ce d'uma união illegitima, ex copula illicita. 

Em direito ecclesiastico ambas as affinidades são 
um impedimento entre as pessoas ligadas. 

Na linha recta é um impedimento dirimente em 
todos os graus. «Jure Ecclesiae in linea recta affini-
tas matrimonium dirimit ad infinitum» 2. 

Na linha collateral o impedimento vae até ao 4.° 
grau na affinidade legitima, e até ao 2.° na illegitima. 

«In línea vero collaterali, si affinilas provenit ex 
commercio licito, exlenditur ai quartum gradum in
clusive, sicut consanguinitas ; si autem provenit ex 
commercio illicito, tunc extenditur tantummodo aã se
cundum gradum» 8. 

O impedimento é constituído pela ligação carnal.— 
«Affinitas non pa rit affmilatem.» 

Resulta d'aqui que dous irmãos podem casar com 
duas irmãs. Um individuo pôde desposar successiva-
mente as viuvas de dous irmãos. 

1 São Thomaz. 
2 Theologia Moralis Uni versa—Petro Scavini, pg. 397. 
3 Obra cilada de Petro Scavini, pag. S97 e 398. 



43 

Depois de enviuvar da irmã d'um individuo, pôde 
casar com a viuva d'esté mesmo individuo. 

O impedimento da affinidade é perpetuo. Não cessa 
pela morte da pessoa com quem se tiveram relações 
carnaes, nem por um outro casamento. 

Os graus na afíinidade contam-se como no paren
tesco. 

A Egreja estabelece, além d'estes, outros impedi
mentos dirimentes, comprehendidos nos seguintes ver
sos : 

«Error, conditio, votum, cognatio, crimen 
Cultas, disparitas, vis, ordo, ligamen, honestas, 
Actas, afflnîs, si clandestinus et impôs, 
Raptave si millier, nec parti reddita tutae, 
Haec soeíanda vêtant cennubia, facta retractant» ' . 

Pelo testemunho da historia vê-se que a Egreja, 
desde os primeiros séculos até hoje, tem imposto os 
impedimentos, já pelos concilios, já pelos Papas, isto 
independentemente do poder civil. 

Algus auctores lançam mão d'estas leis da Egreja, 
afim de se servirem d'ellas como argumento contra a 
consanguinidade. 

Dizem elles que a Egreja, tendo conhecido, atravez 
dos séculos, que os casamentos consanguíneos traziam 
como consequência a extincção do género humano, em 
virtude das variadas doenças de que habitualmente 
eram portadores os filhos de taes uniões, resolveu im-
pedil-as. 

1 Elementi di diritto Ecclesiastico. 
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D'ahi as leis expostas, que vamos demonstrar te
rem sido decretadas apenas com um fim d'alla moral. 

Fazemos isto, com o fim de não nos embaraçarmos 
com argumentos, devidos mais ao engenho sophis-
tico de quem os apresenta, do que á lógica dos factos, 
e que vamos pôr fora para que as conclusões a que 
chegarmos fiquem dependentes de factos e argumen
tos baseados. 

Não é para outro fim que vimos aqui dizer, habi
tuados a respeitar as leis, sem reparar na sua prove
niência, que nenhuma d'ellas, no assumpto que nos 
occupa, teve por base a mínima consideração medica. 

De civilisação em civilisação, progressivamente, a 
.humanidade foi pouco a pouco depurando os seus há
bitos, costumes, leis e religião, sendo esta quem sem
pre imperou, legislando e impondo máximas, que re
colhera e o tempo consagrou. 

Os costumes de todos os tempos e de todos os po
vos foram sempre por ella orientados, e o catholicismo, 
mais do que nenhuma outra religião, ligou a maxima 
attenção aos casamentos consanguíneos, chegando a 
punir com o fogo e morte os delictos de cópulas con
sanguíneas. 

O que motivou estas prohibições, suavisadas algu
mas e até levantadas por disposições, fundadas em ra-
sões especiaes? 

Quaes os motivos que imperaram no legislador, 
quando prohibiu os casamentos consanguíneos e esta
beleceu o parentesco por affinidade? 

Se attentarmos nas razões das dispensas concedidas 
pela Egreja, vemos que nenhuma d'ellas attende a 
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condições d'ordem physica ou hygienica, referentes, 
quer ao individuo, quer ao meio. 

São elles : 
1.° Angustia loci; 2° Incompetentia dotis; 3.° Bo

num facis; 4.° Aetas puellse; 5.° Vidua fetùs gravata; 
t).° Periculum seduetionis; 7.° Conservatio bonorum 
in eadem illustri família; 8.° Excellentia meritorum; 
9.° Copula cum consanguínea vel affini consumata; 
10,° Nimia p.irtium familiaritas ; 11.° Matrimonium 
jam contractual. 

Como se vè, têm todos em vista um fim d'alta mo

ral, uma conveniência da família, já para manter os 
bons costumes, já para assegurar a sua estabilidade, 
influencia, etc. 

Os princípios de moral foram quem, com exclusão 
■d'oulra qualquer consideração sanitaria ou hygienica, 
guiou o legislador na organisação das leis com que 
prohibit» as uniões consanguíneas. 

Quando a família vivia patriarcalmente reunida 
n'uma única tribu, da qual era chefe supremo o avô, 
os casamentos eram prohibidos, como vimos, n'um 
grau muito remoto, afim de evitar que os laços d'af

feiçlo, as relações incessantes que n'estas famílias nu

merosas uniam os seus membros, vivendo debaixo do 
mesmo teclo, n'um contacto perpetuo, primos n'um 
grau afasjadissimo, não favorecessem ligações sexuaes, 
.que seriam inevitáveis, se existisse a sua consagração 
ulterior pelo casamento. 

E d'esté modo foise, a pouco e pouco, creando 
este sentimento de repulsão do sangue pelo próprio 
sangue na ligação dos sexos. 
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Protegeu-se assim a família, esse sanctuario que 
deve ficar immaculado, inspirando a cada um dos seus 
membros um horror profundo por uma paixão, cuja 
satisfação seria facillima. 

Quando as famílias, na lucta incessante pela vida, 
foram obrigadas a separar-se para proverem ás suas 
necessidades crescentes, com ella e com a civilisação, 
reduzindo-se a ponto de não viverem debaixo do mes
mo tecto mais do que pae, mãe e filhos, deixou de 
existir a necessidade de habituar os parentes a luctar 
contra os sentimentos que reciprocamente os poderiam 
attrahir, visto não viverem junctos, sendo meros ex-
tranhos, não podendo as circumstancias em que vivem 
favorecer uma surpreza dos sentidos, deixando mesmo, 
a tal se dar, de existir para a família os inconvenien
tes que advinham, vivendo junctos. A Egreja tornou 
então mais latos os motivos das suas dispensas. 

Relativamente ao parentesco por afinidade, que 
razões d'ordem physiologica justificam os impedimen
tos que lhe são impostos? 

E o que diremos também relativamente ao paren
tesco espiritual? 

Se attentarmos nos outros motivos de impedimen
tos, que a Egreja estabeleceu e que atraz exposemos, 
vemos que se subordinam ao fim de manter o respeito 
pela família, pelo proximo, pela moral e religião. 

Não vemos, pois, razão que justifique e baseie o 
argumento dos anti-consanguinistas, aos quaes não fal
tam, por este motivo, argumentos com que façam 
triumphar as suas theorias. 

Vem a propósito referirmos o que n'alguns po-
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vos antigos, se passava relativamente á consanguini
dade. 

Os Persas, Scythas, índios e Medos admittiam o 
casamento entre pães e filhos. «Jus est apud Persas 
misceri cum matribus» \ 

Além d'isso, segando diz Philon, os Persas olha
vam como mais perfeitos os incestuosos, aos quaes 
legavam o império e, segundo Eudoxio de Cnide2 era 
para elles uma grande honra desposarem suas mães. 

Diz Sextus que, n'este mesmo povo, eram os Ma
gos os que principalmente desposavam suas Mães, sen
do a cohabitação com ellas, segundo diz Strabão, uma 
instituição hereditaria. 

Agathias também diz serem permittidos os casa
mentos em todos os graus de parentesco e em qual
quer linha. 

Segundo diz Quinto Curcio-o satrapa Sisimithres 
tinha duas fdhas da própria mãe. 

Euripides, na Andromachre, accusa os estrangeiros 
de desposarem suas fdhas e suas mães. 

Catullo diz que sendo verdadeira a ímpia religião 
dos Persas, o mago devia nascer da mãe e do filho. 
«Nam magus ex maire et nato gignaUir oporlet, si 
vera est Persarum impia religion. 

Depois da introducção do Ghristianismo na Persia, 
foi desapparecendo este uso, pois diz São João Chry-
sosthomo—«Admiramos que os Persas já não despo-

1 Miuutius Felix citado por Boudin. 
2 Boudin. 
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sem suas Mães». Isto mesmo é confirmado por Theo-
doret,i que diz, referindo-se aos Persas—«Desde que 
escutaram a legislação dos pescadores, calcaram aos 
pés, como abomináveis, as leis de Zoroastro, abraçan
do com alegria a temperança evangélica». 

Entre os Phenicios eram permittidos os casamen
tos entre irmãos consanguinios, isto é, entre os filhos 
do mesmo pae, mas de mães diversas. O mesmo suc-
cedia entre os Garios, cuja rainha — Artemisa casou 
com seu irmão Mausolo, á memoria do qual erigiu um 
soberbo monumento. 

Os Scythas também casavam com suas filhas. 
Segundo Deodoro da Sicilia, os Egypcios podiam 

casar com suas irmãs. Cleopatra, da dynastia Ptolomai-
ca, d'origem grega, que reinou no Egypto, casou com 
seus dois irmãos, Ptolomeu xu e Ptolomeu xm. 

Alcibíades é censurado por Antistenes por ter re
lações incestuosas com sua Mãe, sua filha e sua irmã, 
concluindo-se d'aqui que os Gregos, apesar da sua ci-
vilisação, não procediam melhor do que os Persas. 

Segundo a lei atheniense, um irmão podia casar 
com sua irmã consanguínea, mas não com a uterina. 
Succedia o contrario em Sparta, na qual, segundo as 
leis de Lycurgo, o irmão podia casar com a irmã ute
rina, mas não com a consanguínea. 

Este mesmo legislador admira-se que os collegas 
antigos não prescrevessem para o homem o que se 
praticava para com os animaes, «procurando os melho-

1 Thérapeutique. 
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rés cães para as suas cadellas, e os melhores cavallos 
para as suas éguas» *. 

Quando um Atheniense deixava uma única filha, 
esta podia desposar um de seus parentes mais próxi
mos. Se elle fosse impotente, a mulher podia entre-
gar-se ao parente mais proximo de seu marido. 

Quer Spartanos, quer Athenienses, consideravam o 
casamento debaixo de ponto de vista animal. 

Platão queria que fossem frequentes as relações 
entre os indivíduos mais perfeitos d'um e d'outro sexo, 
« que se prohibissem entre indivíduos inferiores. 

Foi Mahomet quem, entre os Arabes, prohibiu os 
casamentos entre filhos e pães e entre outros parentes 
•consanguíneos. 

Diz no Corão. «Não desposeis as mulheres com 
quem casaram vossos pães : é um crime. É-vos prohi-
bido casar com vossas mães, filhos, irmãs, tios, irmãs 
collaças, avós, filhas de mulheres entregues ao nosso 
cuidado, excepto se não tiverdes cohabitado com suas 
mães». 

Segundo Heimeccius, os antigos germanos, e se
gundo Suhm, os antigos Dinamarquezes desposavam 
suas irmãs. 

Priskus diz que os Hunos desposavam suas filhas. 
Os Peruvianos, antes da dynastia dos Incas, casa

vam indifferentemente com suas mães, suas irmãs e 
filhas, segundo diz Garcilasse de la Vega. 

Nas Antilhas, segundo diz—Du-Tertre «s'est trou-
Té des pères qui ont épousé leurs propres filles, et 

1 Plutarco, Lyeurgo. Citado por Boudin. 
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des mères qui se sont mariées avec leurs fils...» 
Diz que é commuai vêr um homem com duas irmãs, 
e ás vezes com a mãe e a filha. 

No Brazil, segundo diz o almirante Freycinet, vê-se 
frequentemente «que un Coroados soit a la fois le père, 
le frère, et mène le gendre de son fils.» 

Loubière diz «que o rei de Sião, do seu tempo, 
tinha casado com a irmã, e em seguida com a filha 
que d'esté casamento houvera». 

A lei Chineza prohibe os casamentos, não só entre 
parentes em qualquer grau, mas até entre indivíduos 
com o mesmo appellido, talvez com medo de que elles 
descendam do mesmo tronco. 

Na Turquia também são prohibidos os casamentos 
entre parentes em qualquer grau. 

Eis a historia da questão, summaria é verdade, 
mas sufficiente para que não seja muito incompleto este 
nosso trabalho. 

Vamos passar em revista os principaes trabalhos 
mais recentes, publicados sobre o assumpto. São de 
tal modo numerosos, que loucura seria o querer ci-
tal-os todos. Referiremos, pois, somente as opiniões 
dos homens mais conhecidos e d'aquelles que se têm 
occupado da questão sob o ponto de vista medico, único 
que nos interessa, completando aqui, com taes opiniões, 
a relação succinta que dos seus nomes fizemos no 
principio d'esté trabalho. 

É Esquirol quem, em 1816 accusa, como uma das 
causas da loucura, os casamentos mal combinados ou 
contrahidos entre parentes, e sobretudo nas familias 
com disposições hereditárias: Diz «que o numero de 
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affecções raentaes é notável na Inglaterra, principal
mente nos catliolicos que frequentemente contrahem 
casamentos consanguíneos.» Diz outro tanto dos gran
des senhores de França que quasi todos são parentes. 

Burdach1 oppõe-se francamente aos casamentos 
consanguíneos, dizendo serem contrários á natureza— 
«Aussi les mariages entre proches, quoique admis dans 
l'antiquité reculée, ont été rangés au nombre des cri
mes par tous les peuples anoblis, qui ont considéré 
les liens de famille comme une chose sacrée.» 

Meniere2 diz «que, na maioria dos casos, os sur-
dos-mudos de nascença devem esta enfermidade aos 
laços de parentesco que uniam seus pães. Reprova por 
completo as uniões consanguíneas: «Quiconque vou
dra réfléchir sur ce point, restera convaincu qu'en ma
riages il est des incompatibilités naturelles, et qu'en 
transgressant la loi de dispersion des races, on s'ex
pose à l'amoindrissement, et même à la perte de l'es
pèce». Foi quem primeiro emittiu opinião sobre a etio
logia da surdo-mudez congenita. 

Ghazarin em 1871 foi quem, com provas, estabele
ceu as relações que ligam a consanguinidade á surdo-
mudez. 

Prosper Lucas (1847)3 condemna os casamentos 
consanguíneos. «A la première et même parfois à la 
deuxième génération, la consanguinité ne peut determi
ner aucun effet fâcheux; mais l'expérience prouve d'une 

1 Traité de physiologie. . 
2 Recherches sur l'origine de la surdi-mutité congénitale. 
3 Traité de l'hérédité naturelle. 

* 
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manière péremptoire que, dès qu'elle se prolonge au 
delà de cette limite, même dans le cas très rare où 
elle n'entraîne alors le développement d'aucun mal 
héréditaire, elle cause cependant l'abâtardissement de 
l'espèce et de la race, la duplication et le redouble
ment de toutes infèrmités, de tous les vices, de toutes 
les prédispositions fâcheuses du corps et de l'âme, 
l'hébétude de toutes les facultés mentales, l'abrutisse
ment, la folie, l'impuissance, la mort de plus em plus 
rapprochée de la naissance chez les produits. Les hom
mes, les animaux, les végétaux eux mêmes, dans ces 
conditions, en ressentent les mêmes effets». 

Michel Sèny reconhece que os casamentos consan
guíneos têm uma influencia perigosa sobre os filhos. 
Não attribue á família a causa d'estes resultados, mas 
á negligencia em escolher os indivíduos. Aconselha ás 
famílias, com doenças hereditárias, que façam uniões 
cruzadas e renovem assim as origens da sua repro-' 
ducção. 

Em 1857 Huzard sustenta a mesma theoria. 
Considerando as raças bovina, cavallar e suina nas 

suas reproducções consanguíneas, elle verificou os 
seus bons resultados, quando se escolhiam bons exem
plares. Esta mesma theoria é sustentada pela Ecole 
d'Alfort. 

Em 1860 Devay * antepõe factos ás asserções. Mos-
tra-se intransigente e assignala toda a espécie de en
fermidades aos casamentos consanguíneos, que elle 

1 Dangers des mariages consanguins sous le rapport sani
taire. 
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queria fossem prohibidos em absoluto, qualquer que 
fosse o grau de parentesco. Diz: «En dépit des pré
cautions apportées dans le choix des conjoints, après 
une deuxième, troisième alliance, la progéniture devient 
de plus en plus misérable, la famille se dégrade de 
plus en plus». 

O professor Bouchardat adopta a theoria de Lévy. 
Diz : «que a consanguinidade mesmo repetida não 

traz inconvenientes, deve até produzir bons resulta
dos, se os cônjuges não estão contaminados por vicios 
hereditários e possuem boas qualidades physicas e mo-
raes». 

Diz que estes casamentos são prejudiciaes, quan
do os indivíduos que os contrahem possuem doenças 
constitucionaes transmissíveis, ás quaes augmentam a 
sua intensidade, não só por addição ou multiplicação, 
mas também por uma espécie de proporção progres
siva, exagerada por meio da consanguinidade repetida. 

Perier, em 1860, diz que as uniões consanguíneas 
são vantajosas, e que os accidentes dos casamentos 
consanguineos não devem ser attribuidos á consangui
nidade propriamente dita, mas ás causas d'herança 
mórbida, dominantes nos esposos. 

Cita a belleza das raças Judia, Polynesia, Georgia
na e Circassiana, entre os quaes ha uma solidariedade 
entre famílias e raças, ligando-se somente entre si. 

Anderson Smith, tenta estabelecer que, considera
da como causa de degenerescência, a influencia da ge
ração faz-se principalmente sentir nos casamentos cru
zados. Os bons resultados diz serem notáveis nas 
uniões consanguíneas. 
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Até aqui, apesar das diversas opiniões apresenta
das, nenhuma d'ellas se estriba em factos ou estatisti-
ticas. Um grande argumento, uma verdadeira base é 
dada agora ás opiniões e theorias apresentadas. Lan
ça-se mão da observação, apresentando-se os resulta
dos d'ella em casos e estatísticas, validando assim as 
diversas opiniões que se chocam e do embate das quaes 
não sae conclusão que aclare o assumpto, que sirva de 
norma, orientando os interessados, ficando a questão 
por decidir. Principiam, pois, a apparecer trabalhos, 
nos quaes variam as opiniões, conforme se considera 
esta ou aquella affecção. 

Em 1861, o Dr. Liebreich, fundado em estatísticas, 
communica á Sociedade de Medicina de Berlim a coin
cidência do idiotismo, surdo-mudez e da retinite pi
gmentar, attribuindo-as á consanguinidade dos pães, 
única circumstancia etiológica que podia invocar no 
desenvolvimento da lesão ritiniana. 

Em 1862, Boudin passa em revista as principaes 
affecções imputadas á consanguinidade e, seguindo a 
opinião de Meniere, diz serem-lhe devidos um grande 
numero de casos de surdo-mudez, 30 0/°. 

Contrariamente, Perier pensa, bem como Chipault, 
que nenhuma solidariedade existe entre o cruzamento 
das raças e das famílias, não tendo, os cruzamen
tos das raças, nenhum dos inconvenientes que lhe 
são attribuidos, sendo negada a sua infecundidade 
pelas observações mais auctorisadas. Chipault accres-
centa que entre os animaes, os productos consanguí
neos, não podem considerar-se como typos perfeitos 
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no ponto de vista physiologico, apesar do extremo 
cuidado empregado em escolher os reproductores. 

São, pois, de opinião de que devem procurar-se os 
cruzamentos, tanto na espécie humana, como entre os 
animaes. 

Em 1863, Luys attribue aos casamentos consanguí
neos um grande numero de enfermidades hereditárias, 
notando a grande percentagem de alienados que appa-
recem entre os habitantes das localidades, que costu
mam casar entre si. 

Sicaud em 1865, diz que os casamentos consan
guíneos, entre indivíduos os mais perfeitos são tam
bém origem de desgraças irreparáveis. 

Augusto Voisin, n'este mesmo anno, n'um estudo 
feito sobre consanguinidade na communa de Batz, 
(Loire-Inferieur) na qual, atravez de séculos, se casam 
entre si os seus habitantes, diz que não observou ne
nhuma doença, degenerescência ou vicio de conforma
ção, continuando a ser notável a virilidade e belleza 
da raça. 

Observou 46 uniões consanguíneas, 31 das quaes 
entre parentes descendentes de primos coirmãos. Vè-se 
d'aqui, que o maior numero de casos observados, es
tão já n'um grau bastante afastado, não havendo já 
por este motivo tanta influencia consanguínea. 

Em 1895 Darwin, filho, procura estabelecer a rela-, 
cão que existe entre os casamentos consanguíneos e os 
casamentos ordinários (2 a 3 p. 100); em seguida, nos 
asylos d'alienados (3 a 4 p. 100), de surdos-mudos (2 
a 2,5 por 100) e a proporção dos ponsionistas descen
dentes de consanguíneos na população total dos asylos. 
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Sendo a segunda relação superior á primeira, con-
cluir-se-ha a inconveniência das uniões consanguíneas : 
sendo eguaes, libertar-se-hão taes uniões das responsa
bilidades que sobre ellas pesam. Lançando mão da 
experiência, das estatísticas, do calculo das probabili
dades e do raciocínio, tenta demonstrar a sua innocen-
cia relativa. 

Em 1889 Gattschalk, diz que a consanguinidade 
não actua de modo algum na producção da idiotia, da 
debilidade mental ou da epilepsia da infância, nem tão 
pouco na producção da surdo-mudez ou da retinite pi
gmentar. 

Diz que, unindo dois consanguíneos doentes, o pro-
ducto será doente ; e se forem sãos, nenhuma influen
cia nefasta se observará n'elle. «Tout ce qu'on a dit ou 
écrit sous le nom de consanguinité revient à l'hérédité. 
La question à laquelle on l'applique d'ordinaire, est 
du reste toute faite de préjugés moraux, religieux et 
sociaux». 

T. Gallard, em 1869, n'um artigo então publicado1 

tinha formulado as mesmas conclusões, julgando mais 
necessária a repressão dos casamentos entre phtisicos, 
cancerosos, epilépticos, etc. do que a dos consan
guíneos. 

Ballet,3 depois de notar a influencia funesta dos ca
samentos consanguíneos, diz: «C'est un fait aujourd'hui 
démontré que la consanguinité ne constitue pas par 
elle-même une condition mauvaise de génération; mais 

1 Nouveau Dietionaire de Médecine et de Chirurgie prati
ques, vol. 9.° pag. 112. 

2 Traité de Médecine. Ch. et Bouch., T. vi, pag. 1151. 
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elle transmet avec plus de sûreté les caractères com
muns aux deux conjoints. Voilà pourquoi dans les fa
milles qui sont affectées de tares nerveuses ou autres 
elle concourt puissamment à la déchéance de la fa
mille». 

Legendre ' chega a conclusões, das quaes é a ul
tima a seguinte: — «Dè-se parecer favorável a um ca
samento consanguíneo, quando não houver taras na 
familia, e não tendo sido os cônjuges creados debaixo 
do mesmo tecto ; no caso contrario, previnam-se os pa
rentes da possibilidade d'nm mau resultado». 

Em 1884 Julio de Mattos considera a consangui
nidade como uma das causas predisponentes da lou
cura, e diz com Luys. «Na espécie humana, como em 
todas, o producto de fecundação reproduzirá, pela lei 
da herança, os caracteres typicos dos progenitores. 

«Se estes são perfeitos, o producto deve sel-o tam
bém; mas se são representantes de uma raça em de
cadência ou de uma familia em que existe a mancha 
hereditaria, comprehende-se que a consanguinidade de 
uniões não fará senão accentuai' no producto fecunda
do os caracteres funestos da ascendência» 2. 

Devido á amabilidade do auctor, podemos obter a 
sua completa opinião sobre o assumpto. 

Sua Ex.a disse-nos que, havendo grande difficul-
dade em poder concluir, com certeza absoluta, se sim 
ou não existem taras nas familias dos cônjuges, re
provava os casamentos consanguíneos, não só por este 

1 Traité de pathologie générale, Bouch. 
s Manual das doenças mentaes, pag. 17. 
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motivo ; mas também porque, nas actuaes condições de 
vida, é quasi impossível existir família em que não 
haja qualquer tara n'um grau maior ou menor. 

Como vemos, três opiniões apparecem no campo 
da discussão, e, cada uma d'ellas, com os seus prose-
lytos, lançadas n'elle por verdadeiros sábios, que as 
apoiam, argumentando com calor e algumas vezes 
apaixonadamente. 

Resumindo, vemos : 
i.° —Quasi sempre os casartientos consanguíneos 

dão resultados perigosos. Prohibição absoluta: (Bur-
dach, Meniere, P. Lucas, Ililliet, Devay, Ghazarain, Liè-
breich, Boudin, Chipault, Luys, Peter, Hocquart, Mit
chell, Bemiss, Howe, Allen, Mantagazza e Julio de 
Mattos). 

2.° — Os casamentos consanguíneos não só não são 
prejudiciaes, como até algumas vezes dão excellentes 
resultados — Permitti-los e até recommenda-los : (Pe-
rier, Smith, e a maior parte dos zootechnistas). 

3.° —A influencia dos casamentos consanguíneos 
está dependente da boa ou má constituição dos dois 
parentes —Permitti-los ou prohibi-los, segundo o ca
so: (Leny, Bouchardat, Bourgeois, Dally, Gottschalk, 
Darwin, Laccassagne, Gallard, Ballet e Legendre), 

D'aqui se vè o desaccordo que reina na sciencia. 
Emqnanto uns se declaram abertamente contra os ca
samentos consanguíneos, outros apresentam-os não só 
como inoffensivos, mas chegam mesmo a aconselha-los 
como vantanjosos, quando os cônjuges se encontram 
em boas condições de saúde. 

Antes de embrenhar-nos na critica d'estas opiniões, 
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diremos quaes são as principaes doenças atribuídas aos 
casamentos consanguíneos, sobre as estatísticas das 
quaes, junctamente com as observações que possuímos, 
basearemos a discussão que nos ha-de guiar nas con
clusões que expozermos. 



Doenças attribuidas à consanguinidade. Estatísticas. 
Observações. 

Grande é o numero de doenças de cuja responsa
bilidade tornam culpada a consanguinidade. 

Devay, chega a attribuir-lhe uma modificação sen
sível nas qualidades estéticas, diminuindo a belleza, 
vulgarisandò e alterando os traços. 

Rilliet, classifica pela maneira seguinte, segundo 
uma ordem lógica, différente da de sua frequência re
lativa, os variados resultados que lhe attribue : 

Relativamente aos pães: 
i.° ausência de concepção; 
2.° atrazo de concepção; 
3.° concepção imperfeita. 
Relativamente aos productos : 
1.° Productos incompletos, (monstruosidades) ; 
2.° Productos, cuja constituição physica e moral é 

imperfeita ; 
3.° Productos mais especialmente expostos ás doen

ças de systema nervoso e por ordem de frequência ; 
epilepsia, imbecilidade ou idiotia, surdo-mudez, para-
lysia, doenças cerebraes diversas ; 
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4.° Productos lymphaticos e predispostos ás doen
ças que resultam da diathese scrofulo-tuberculosa ; 

5.° Productos que morrem quando novos, e n'uma 
proporção maior que as creanças nascidas n'outras 
condições ; 

6.° Productos que, atravessando a primeira infân
cia, são menos aptos que outros a resistir á doença e 
á morte. 

O mesmo.auctor diz: 
1.° N'uma mesma família, todas as creanças podem 

escapar á acção da consanguinidade, sendo o facto 
muito raro; 

2.° Na mesma família, emquanto uns são atacados, 
são poupados outros ; 

3.° Os atacados não o são sempre do mesmo mo
do. Assim, não são todos epilépticos, todos surdos-mu-
dos, todos paralyticus, todos escrofulosos, sendo diver
samente influenciados, já na essência, já na forma, já 
no grau»1. 

Examinaremos successivamente estes resultados, 
principiando pelas doenças espeçiaes, sobre as quaes 
têm apparecido numerosas estatísticas. 

Esterilidade 

Tem sido observada nos casamentos consanguíneos. 
Podemos dividi-la em absoluta e relativa. Absoluta, 
não dando nenhum filho ; e relativa, havendo um me
nor numero de que ha nos casamentos ordinários. 

4 Rillictcitado, «Annales d'hygiène publique et médecine 
legale T. 17 da t.* serie pag. 224—235. 
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Devay em 13 casamentos consanguíneos encontrou 
8 estéreis. 

Gadiot, em 54 casamentos contrahidos entre paren
tes no 3.° ou 4.° grau, encontrou 14 estéreis. 

Pelas estatísticas de Spencer Wells, Simpson e 
Duncan, vemos que é muito grande esta percentagem, 
pois elles só indicam a de 10 a 15 por 100. 

Lancry diz que, na communa de Fort-Mordyck, 
ha uma percentagem de 16 por 100, e que 7,95 por 
100 só dão um filho. Emquanto aos casamentos cru
zados, a percentagem dos casos de esterilidade é de 
7,3 por 100, e de 3,5 por 100 os que tèm dado um 
só filho. 

Ao lado d'estes factos collocam-se outros que os 
desmentem. 

Assim Mitchell viu que em 82 casamentos consan
guíneos no 4.° e no 6.° grau, a proporção de crean-
ças excedia 4,1 por casamento. N'uma outra observa
ção viu que em 27 havia só 3 casamentos estéreis, 
sendo a percentagem dos filhos nos restantes de 4,4 
por família. 

Saint-Kilda em 5 casamentos consanguíneos encon
trou 10,8 filhos por família, e 9 para os não consan
guíneos. 

Poncet, observou no Mexico uma família com 12 
filhos, 102 netos e 276 bisnetos. Nos casamentos 
contrahidos havia 28 consanguíneos, 6 dos quaes esté
reis, e nos restantes havia 5,1 de filhos por cada casa
mento. 

Bemiss, em 833 famílias consanguíneas encontrou 
3942 filhos, 4,7 por cada casamento. 
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Bourgeois í faz na sua these a genealogia da pro
pria familia, «surchargée de consanguinité» como elle 
diz e na qual em 64 casamentos consanguíneos ha 4,5 
filhos por casamento. 

N'uma estatística Saint-Martin, de Madrid, estuda 
161 casamentos consanguíneos: 12 estéreis; os res
tantes deram 551. D'estes, 300 são bem constituídos, 
236 morreram e 15 são doentes. N'estes 15 ha 5 sur-
dos-mudos, 2 idiotas, 6 escrofulosos, rachiticos ou tu
berculosos e 2 hemiplegicos. 

Tem-se attribuido á esterilidade da consanguini
dade o rápido desapparecimento das famílias nobres . 
em França. Conta Moheau que, na Hespanha, quando 
se annunciava um grande da Nação, a curiosidade ex.-
eitava-se logo, pois esperava-se vêr entrar um aborto. 

Vè-se que ha exemplos de casamentos consanguí
neos estéreis, e ha outros d'elles fecundos. 

Consultando a Zootechnia, vemos também os mes
mos resultados. 

Diz Cornevin2 que, na raça suina, quando se alliam 
forças consanguíneas, os filhos são verdadeiras bolas 
de gordura e estéreis. 

Pela autopsia encontra-se a degenerescência gordu
rosa dos ovários. „ 

Richards diz que n'uma communicação que lhe foi 
feita pelo director d'um instituto agronómico se affir-

1 These de doet. Paris 18S9. 
2 Traité de Zootechnie. 
3 Citado por Boudin, pag. 50, t. 17 da 2.a s. Ann. d'Hyg. 

Pub. et de Med. Leg. 
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mava também que a. raça dos porcos se vae abastar
dando com a consanguinidade. 

Aubé diz ter visto desapparecer, no fim da terceira 
geração, uma raça de cães, reproduzidos por consan
guinidade. 

Bertrand verificou também que pelos cruzamentos 
os cães vão-se tornando impotentes de geração em ge
ração, e as fêmeas deixam, ainda novas, de ter filhos. 

No jardim d'à climatacão de Paris observou-se que, 
pela consanguinidade repetida, as aves tornaram-se 
estéreis da 3.a para a 4.a geração, porque os pães 

. vão-se tornando rachiticos. 
Nos pombos nota-se quasi sempre a reproducção 

por consanguinidade. Entre as perdizes e as codorni-
zes succède o mesmo. Apesar d'isto, estas espécies não 
se extinguem e não parecem degenerar. 

Vê-se d'aqui que a influencia da consanguinidade 
parece dar-se no sentido da exaggeração, da accentua-
ção dos defeitos ou qualidades d'uma raça. No ponto 
de vista da esterilidade indaga-se se os cônjuges fa
zem parte d'uma numerosa familia, e poderá affir-
mar-se com probabilidades, que a sua missão será fe
cunda. Se forem filhos únicos, ha maior numero de 
probabilidades de ficarem estéreis. 

Surdo-mudez congenita 

E' esta uma das affeeções que tem o primeiro lo-
gar no numero das que são imputadas á consanguini
dade. 

Meniere foi quem primeiro, em 29 d'Abril de 1836, 
5 



()() 

communicou á Academia de Medicina de Paris a fre
quência da^surdo-mudez congenita nos filhos de uniões 
consanguíneas. 

Exprime-se assim: «On peut dire aujourd'hui que 
tous les enfants sourds-muets doivent le jour à des 
parents entendants et parlants. 

11 n'y a pas longtemps que l'on a recueilli les pre
miers faits en contradiction avec ce principe, et l'on 
a pu constater un certain nombre de fois l'hérédité di
recte de la surdi-mutité. On doit dire, cependant, que 
ces faits constituent une rare exception, et qu'habituel
lement dans l'immense majorité des cas, les sourds-
muets mariés à des sourdes-muettes ont des enfants 
qui entendent et parlent». 

D'aqui vê-se que para elle o maior numero de ca
sos de surdo-mudez escapa á acção da hereditarieda
de, devendo ser attribuida á consanguinidade. 

Veio mais tarde Boudin1 com estatísticas, com que 
provocou acaloradas discussões. 

Por ellas chega ás seguintes conclusões geraes : 
1.° Os casamentos consanguíneos estão para os 

restantes na proporção de 2/100, e a proporção dos 
surdos-mudos de nascimento, provenientes de casamen
tos consanguíneos, está para a totalidade dos surdos-
mudos, resultantes d'outras uniões, nas seguintes pro
porções: 

Em Lyon —25/100 
Em Paris —28/100 
Em Bordeaux — 30/100 

1 Ana. d'hyg. publ. 2.» serie t. 17. 
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2.° A proporção dos surdos-mudos de nascimento 
cresce com o grau de parentesco dos pães. Represen
tando por 1 as probabilidades de gerar um filho sur-
do-mudo n'um casamento cruzado, este perigo será re
presentado por 

18 nos casamentos entre primos-coirmãos ; 
37 entre sobrinhas e tios; 
70 entre sobrinhos e tias. 

3.° Em Berlim contam-se — 3,1 surdos-mudos para 
100:000 catholicos; 

6 surdos-mudos para 10:000 protestantes ; 
27 surdos-mudos para 10:000 judeus. 
Vê-se que a percentagem vae crescendo dos ca

tholicos até aos judeus; e como as difficuldades im
postas pelas respectivas religiões vão diminuindo, con
cluímos que o augmenta da surdo-mudez congenita 
está em relação com a diminuição dos obstáculos, im
postos aos casamentos consanguíneos. 

Em 1840, no território de Jowa dos Estados Uni
dos, havia. 

2,3 surdos-mudos por 10,000 brancos, e 
212 surdos-mudos por 10:000 escravos. 

Yê-se d'aqui que a surdo-mudez é 91 vezes maior 
na raça negra do que na branca; e como n'aquella a 
consanguinidade é frequente, á falta de leis civis, mo-
raes e religiosas que a prohibem na raça branca, con
cluímos ser esta differença resultante da consanguini
dade. 

5.° A surdo-mudez não se produz sempre directa
mente pelos pães consanguíneos; manifesta-se tam
bém indirectamente nos casamentos cruzados, quando 

* 
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ura dos cônjuges é descendente d'uma união consan
guínea. 

6.° Paes consanguíneos podem ter filhos surdos-
mudos, ainda que possuam uma boa saúde e uma ro
bustez invejáveis. Pelo contrario, pães surdos-mudos 
raramente produzem filhos com o mesmo deffeito, 
desde que elles sejam provenientes de cazamentos cru
zados. D'aqui conclue-se que a surdo-mudez dos filhos 
de uniões consanguíneas é independente de toda a in
fluencia de hereditariedade mórbida. 

7." O numero de surdos-mudos augmenta notavel
mente nas localidades em que, por circumstancias ex-
cepcionaes, ha obstáculos aos casamentos cruzados. 

Assim, comparando estatísticas, vè-se que na Fran
ça ha a percentagem de 6 por 10,000 habitantes. Na 
Córsega é de 14, nos Altos Alpes é de 13, na Irlanda 
de 11 e de 28 no cantão de Berne — logares aonde 
se dão circumstancias, que difílcultam os cruzamentos. 

Daily critica estas estatísticas dizendo não ter con
tado todos os surdos-mudos1. 

É verdade que isto tinha succedido; mas os que 
foram excluídos eram os casos de surdo-mudez, que 
pareciam adquiridos. 

Falret8 admitte como justos todos os números es
tatísticos de Boudin. 

A esta estatística seguiram-se outras muitas. 
Balley, em Boma, em 13 surdos-mudos encontrou 

3 consanguíneos. 
1 Bal. de la Soe. d'antrop. e Rev. d'anthrop. citado por 

Regnault. 
* Arch. ger. de med., 1862. 
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Chazarain, em Bordeaux, em 89 encontrou 27 e 
Landes em 55 encontrou 24. 

Piroux, em Nancy, encontrou 25 °/0, Perrin, em 
Leão, 25 %• 

Como se vê, são proporções enormes se attender-
mos á percentagem dos casamentos consanguíneos 
que atraz indicamos. 

Diz Devay que, na China, aonde os casamentos 
consanguíneos são prohibidos, como atraz dissemos, 
até mesmo entre os indivíduos que têm o mesmo 
nome, a surdo-mudez é desconhecida. 

Loubrieu diz — que os surdos-mudos de nasci
mento são três vezes mais numerosos nos casamentos 
consanguíneos do que nos cruzados. A estas estatísti
cas oppõem-se as seguintes: 

Mantegazza encontrava 3,9 °/0. 
Ladreít de La Charrière, medico em chefe do Ins

tituto dos Surdos-Mudos de Paris, em 100 casos 
observados, 21 attribuiu-os á surdo-mudez congenita. 

Lacassagne, em 107 casos de surdo-mudez con
genita, diz que só 3 casos é que podiam ser attribuidos 
á consanguinidade. 

Darwin, filho, na critica por elle feita ás estatísti
cas de Paris, Bordeaux e aos questionários feitos a 
vinte institutos da Inglaterra, só admitte a proporção 
de 2,20 %. 

Van La Perre de Roo, em estatísticas feitas por 
questionários, encontra, em Anvers, 20 surdos-mudos, 
sem haver nenhum devido a consanguinidade; em 
Liege, 5 por 49; em Berlim, 1 por 92; em Munich, 
O por 80; em Lyão, 4 por 80; em Bordéus, 6 por 
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173; era Paris nenhum caso de consanguinidade foi 
encontrado, segundo Ghervin. 

Gomo vemos, ha uma differença enorme entre as 
estatísticas de Chazarin, Balley, Piroux, Perrin, Bou
din, que dão uma percentagem variando de 15 a 30 % 
de surdos-mudos consanguíneos, e as de Loubrieu, 
Mantegazza, .Lacassagne, Darwin e Van la Perre de 
Roo, que apenas dão uma percentagem de 0,77 a 
10 •/„• 

Como explicar estas contradicções, sendo as esta
tísticas apresentadas por auctores de seriedade e com
petência indiscutíveis? 

Poderá dizer-se que o papel da consanguinidade 
na surdo-mudez não é constante, variando em deter
minadas circumstancias, e havendo paizes aonde ella 
não tenha acção? 

Para nós ha uma explicação natural n'estas con
tradicções, consistindo na difficuldade em estabelecer, 
em todos os casos, uma etiologia precisa da surdo-
mudez. Não poderíamos nas estatísticas exageradas 
estar em presença de casos de hereditariedade trans
formada? As otites sclérosas de que padecessem os 
pães, não poderiam explicar alguns casos de surdo-
mudez consanguíneos, sendo opinião dos especialistas 
d'aquella doença, que ella è muito frequente e fre
quentemente transmissível ? 

Emquanto ás estatísticas menores, diremos que 
pouca confiança podem merecer, visto terem sido fei
tas, umas por intermediários e outras, o que é peor, 
por questionários. Podemos, pois, dando o devido des
conto a estas causas, dizer que ellas não se afastam 
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tanto como os números indicam, sendo para nós as 
mais verdadeiras as que foram pessoalmente feitas 
pelos seus auctores, como a de Boudin, Piroux, Per-
rin, etc., sendo para nós evidente que a consanguini
dade desempenha um papel importante na surdo-mu-
dez, e esta nossa opinião é também confirmada pelas 
seguintes observações : 

Observação I (pessoal) 

A. surdo-mudo, intelligente e saudável. Pae e mãe primos-
coinnãos— sem taras que possam explicar o defeito observado 
no único filho que tiveram. 

Observação II (pessoal) 

M. e N. irmãos, surdos-mudos, de raça judia e filhos de 
primos-coirmãos. Os pães não possuíam taras que podessem ex
plicar a doença dos filhos que morreram sem descendência. 

Observação III (pessoal) 

C. e N. judeus e primos-coirmãos, sãos de corpo e de espi
rito. Do seu casamento teem uma única filha surda-muda. Mor
reu sem descendência. 

Vem a propósito referir-nos á seguinte questão, 
levantada por Boudin1. 

Uma mulher, depois de ter tido filhos surdos-mu
dos do seu primeiro casamento consanguíneo, fica 
predisposta a geral-os também surdos-mudos n'um se
gundo casamento não consanguíneo ? 

1 Ann. hyg. publ., tom» 17, da 2.a se. p. 27. 
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Assegnra-se que uma mulher, casada duas vezes, 
tem do segundo marido filhos parecidos com o pri
meiro, já no physico, já no moral. 

O doutor Nottl cita negras que, depois de terem 
tido filhos d'um branco, continuam, das suas ligações 
com pretos, a ter filhos mulatos. 

Cita também o facto d'um inglez ter tido 6 filhos 
d'uma negra, que successivamente iam tendo os tra
ços cada vez mais aproximados da raça branca. 

Reil conta que uma mulher, tendo levado uma 
bofetada durante a primeira prenhez, todos os outros 
filhos que teve, nasceram com uma marca especial 
na face. 

M. Gratiolet cita a viuva d'um individuo com tor-
cicollo, que teve d'um segundo marido um filho com 
o mesmo defeito do primeiro. 

0 doutor Dyce diz ter conhecido uma creoula que, 
casada duas vezes, teve do primeiro marido, europeu, 
dous filhos louros, e do segundo marido, como ella 
também creoulo, teve filhos similhanfes ao primeiro 
marido, tanto pelo semblante como pela complexão. 

E como este muitos outros casos. 
Vidal2 conta o seguinte facto : Uma mulher, do 

seu primeiro marido, um individuo syphilitico, teve 
um filho que morreu com signaes evidentes da doen
ça do pae. 

Casando segunda vez com um individuo são, e es-

1 Citado por Boudin. 
8 Traité des maladies vénériennes, citado por Boudin, a 

pag. 29 dos Ann. 
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tando ella também perfeitamente sã, passados 4 annos 
depois d'esté novo casamento, teve um Glho syphili
tica). D'aqui conclue elle que «a impressão do sperma 
d'um esposo syphilitico sobre os ovários pôde ser tal, 
que não só poderá influenciar o primeiro filho, mas 
ainda os seguintes, provenientes d'um outro marido.» 

D'aqui passando ao reino animal n'elle se obser
vam casos não menos curiosos. 

Alison cita o seguinte facto : — «Uma égua, com 
l de sangue arabe, foi coberta por um jumento e teve 
um filho que se assimilhava ao pae não só na cabeça 
mas também por umas riscas pretas, que o zebravam 
no lombo e nas pernas. Mais tarde foi coberta três 
vezes successivas por um cavallo arabe pur sang, e 
teve très potros, lendo todos os mesmos signaes do 
burro, que primeiramente a cobriu, parecendo-se com 
elle». 

M. Gillivray diz que quando um animal de raça 
pura foi fecundado por um animal de raça différente, 
fica sempre perdida, para a procreação, a pureza do 
seu sangue. 

Citam-se éguas cobertas por cavallos de espécies 
différentes, cujos filhos possuem sempre alguns dos 
caracteres do primeiro cavallo que as fecundou. 

Por este numero de factos pode vêr-se que muitos 
filhos de cruzamentos podem vir influenciados por 
uma união consanguínea, que antes tivessem contra
indo suas mães, sendo elles parecidos, tendo alguma 
cousa d'analogo ao filho, que qualquer d'ellas tivesse 
tido d'essa primeira união. 
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Doenças da vista 

Retinile pigmentar. Quem primeiro attribuin á con
sanguinidade a responsabilidade d'esta doença, foi Lie-
breich \ 

Fez as suas indagações nos institutos de surdos-
mudos, encoutrando no de Paris 7 casos, entre os 
quaes 3 pertenciam a indivíduos consanguíneos, i não 
consanguíneo, e os restantes ignorados. 

Notou que, quando a surdo-mudez e a retinite 
pigmentar se desenvolvem na mesma família, as duas 
affecções encontram-se sempre reunidas no mesmo in
dividuo—«cette coïncidence est d'autant plus fréquen
te, que la rétinite pigmenteuse est très-rare». E mais 
abaixo — «La consanguinité des parents constitue jus
qu'à présent le seul élément étiologique nettement dé
terminé de cette maladie si particulière de la rétine». 

Em Berlim, em 35 casos encontrou -14 consanguí
neos, e dos restantes, 9 de origem desconhecida ; 

Hering encontrou 1 sobre 6 casos ; 
Hocquard encontrou 3 em 5 ; 
Fieuzal 8 em 21 ; 
Gíllet deGrandemont 8 em 10. 
Apesar d'estas estatísticas tão convincentes, Mo-

nayer, Perrin e Galezowski negam a influencia da con
sanguinidade. Nós, em vista das estatísticas tão pre
cisas que ficam apontadas, não podemos deixar de 
attribuir uma grande importância á consanguinidade na 

1 Arch. gea. de méd. 1863. 
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etiologiad'esta doença. O doutor Delens diz: «Les vices 
de conformation (microcéphalie, polydactylie, bec de 
lièvre) la surdi-mutité, 1'idiotie, observes chez un cer
tain nombre de sujets atteints de rétinite pigmentai-
re, confirment l'idée de l'influence des mariages con
sanguins» 1. 

O albinismo também é attribuido á consanguini
dade. 

Raynaud n'um artigo sobre albinismo, no dicciona-
rio de Jaccoud, diz «que uma das circumstancias que 
podem concorrer para produzi-lo, è a falta de cruza
mentos». 

Entre os exemplos citados por Boudin2 apresen
tamos os seguintes: 

M. Avrainville, na Martinica, produz o albinismo 
nas rolas por um só cruzamento consanguíneo. 

M. Goux diz que uma sua parenta, tendo casado 
com um primo co-irmão, teve 4 filhos. Os dois pri
meiros gémeos e albinos apenas viveram 48 horas. O 
3.° também albino viveu um anno. O 4.° é saudável 
e não é albino. 

0 doutor Berniss cita 5 albinos entre os filhos des
cendentes de 27 casamentos consanguíneos. 

Aubé diz que á quinta geração, resultante de re-
producções consanguíneas entre coelhos, obtem-se 
exemplares perfeitos d'albinismo.-

D'estes factos podemos concluir que a consangui
nidade, sobretudo quando é continuada, produz al-

1 Traité de cir. de Duplay et Reclus. 
2 Pg. 44, obra já citada. 
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gumas vezes o albinismo não só na espécie humana, 
mas também entre os animaes: única causa a que tal
vez se possa attribuir. 

Idiotia e alienação mental 

Trousseau e Moreau foram os primeiros que cita
ram idiotas provenientes de casamentos consanguíneos. 

Legran du Saulle cita 4 creanças provenientes de in
cesto ; 2 idiotas, 1 syphilitico e 1 hydrocéphale 

Beniss, em estatísticas de asylos de idiotas, encon
tra uma percentagem variável: Uma de 7 e outra de 15 
por 100. 

Mitchell obteve 18,8 por 100, e depois 23,2 por 
• 100. 

Em 18S6, uma commissão, reunida em Connecti
cut, achou a proporção de 12,5 por 100. 

Down encontra 7 por 100. 
Howe obteve em 359 idiotas, que examinou, 4,7 

por 100. 
Esquirol diz que na Inglaterra, principalmente en

tre os catholicos, que quasi sempre casam uns com os 
outros, resultando, em virtude do seu pequeno numero, 
um grande numero de casamentos consanguíneos, se 
encontra uma grande percentagem de affecções men-
taes, devidas á hereditariedade. Diz o mesmo dos no
bres de França, que são quasi todos parentes. 

Relativamente aos protestantes da Inglaterra, diz 
Stark «que é muito frequente entre elles a alienação 
mental, e superior em proporção á da Irlanda.» Esta 
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frequência justifica-a elle pela frequência dos casamen
tos consanguíneos, que se dão entre elles. 

Ellis, diz que os casamentos consanguíneos produ
zem indivíduos predispostos á loucura. 

HoAve cita a historia de 17 casamentos consanguí
neos que deram 95 filhos, dos quaes 44 eram idiotas, 
12 escrophulosos, 1 surdo, e 1 anão, e os restantes 
regularmente saudáveis. 

Darwin, filho, encontrou uma percentagem de 3,5 
por 100, um pouco maior do que a percentagem dos 
casamentos consanguíneos, que, como vimos era de 2 
a 3 por 100. 

Ora esta estatística não tem o valor d'aquellas que 
repousam sobre indagações feitas directamente. 

Elle fez as perguntas aos próprios doentes ! Gomo 
poderiam responder-lhe qualquer cousa elucidativa so
bre seus pães, se essas perguntas eram feitas a lou
cos? 

Bourneville, Gottschalk e Voisin contestam estas 
estatísticas, dizendo serem estes casos devidos antes á 
hereditariedade névropathica, ao arthritismo, alcoolis
mo, syphilis, etc. ' 

Não se pôde negar o papel da hereditariedade na 
transmissão das doenças do systema nervoso, e talvez 
que, n'um determinado numero de indivíduos, incluí
dos nas estatísticas citadas, haja um antecedente que 
possa explicar a affecção nervosa ou mental constatada. 
Debaixo da hereditariedade de transformação podem, 
as diversas causas que modificam a nutrição, alte-
rando-a d'uma maneira lenta e continua, actuar so
bre o systema nervoso, favorecendo a apparição d'uma 
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doença mental. Apesar d'isso, as estatísticas ofere
cem uma tal percentagem que deduzindo d'ella estes 
casos prováveis, ainda ficavam significativas bastante 
para com ellas podermos afíirmar o papel da consan
guinidade na etiologia das doenças citadas. 

E' impossível contestar os casos, do conhecimento 
de todos pela sua identidade, de idiotia e alienação 
mental que não podem ser explicados de nenhum 
modo por intermédio da hereditariedade de semelhan
ça ou de transformação, pois não se encontra nada nos 
seus ascendentes, a que possa attribuir-se a degene
rescência observada. N'estes factos porque não have
mos de dar á consanguinidade o papel que ella repre
senta na sua etiologia? 

Como não attribuir-lhe a responsabilidade dos se
guintes casos por nós observados? 

Observação IV (pessoal) 

M. e A. do raça judia e primos-coirmãos. 
M. é são de espirito e de corpo. A. dava indícios de tuber

culose, porém morreu de outra affecção. 
Do seu casamento houve três filhos. 
X. morre de paralysia geral aos 33 annos (assim classificada 

a doença pelo snr. dr. Julio de Mattos). 
Não deixou descendência do seu casamento. 
I. Apparentemente são. 
Têrn-lhe morrido todos os filhos. 
Z. De constituição débil. Padece de bócio exophtalmico 

(classificado por Charcot). Não tem descendência. 

Observamo V (pessoal) 

Q. e Y. Primos-coirmãos, sãos de corpo e de espirito. 
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Do seu casamento houve apenas uma filha que morreu alie
nada depois de ter casado. Não di ixou filhos. 

Observação VI (pessoal) 

F. e S. primos-coirmãos, não teem nada d'anormal que 
possa ser observado, já na sua saúde, já nas suas faculdades 
mentaes. Do seu casamento nasceram 2 filhos e 4 filhas. 

i.° filho—semi-imbecil —morre sem descendência aos 25 
annos. 

2.° filho - Apparentemente são. Morreu dos 35 para os 40 
deixando 2 filhos, que não offerecem nada de anormal. 

l .a filha—Idiota—vive com a edade de 40 annos. 
2.a filha—Morreu de alienação mental n'uni hospital onde 

a internaram. 
3. a filha —Casou com um homem intelligente. Houve dous 

filhos d'esté casamento, mas sem nenhuma qualidade intelle
ctual do pae. Aos 30 annos principiou a dar indícios de aliena
ção mental, de que morre aos 40 e tantos annos. 

4_a filha—Apparentemente sã —morre aos 30 annos, não 
tendo deixado descendência do seu casamento com um indivi
duo alcoólico. 

Deformidades congénitas 

A polydactilia é a deformidade mais frequente
mente encontrada. 

O doutor Poltan observou uma verdadeira endemia 
de sexdigitismo n'uma pequena aldeia em que as com-
municações, com qualquer das aldeias visinhas, eram 
difliceis, casando por este motivo, os seus habitantes 
uns com os outros, d'onde a frequência dos casamen
tos consanguíneos. 

Homens e mulheres possuíam nos pés e mãos um 
sexto dedo, que actualmente, pela maior facilidade de 
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communicações, tende a desapparecer, em virtude de 
cruzamentos que d'ahi resultam. 

Esta mesma particularidade é também affirmada 
pelo doutor A. Bonnet, que diz ter operado varias 
creanças que padeciam d'esta enfermidade e descen
dentes todas de uniões consanguíneas. 

M. Devay1 diz ter observado uma família, com
posta de 3 filhos, cujos pães eram parentes no 4.° 
grau, e dois dos quaes tinham 6 dedos. Diz mais que 
em 121 casos, 17 vezes encontrou esta anomalia, sen
do 13 vezes nas duas mãos. 

Mitchell, nas suas estatísticas, diz, que em 146 fi
lhos de casamentos consanguíneos só observou 2 % 
com deformidades. 

Bemiss encontrou 2,4 °/0-
O pé-boto congénito (varus équineo) tem também 

sido observado. 
Devay diz te-lo encontrado S vezes em 82 casos. 
Lannelongue diz que o predomínio de pê boto ê 

mais frequente 23 vezes nos filhos de pães consan
guíneos do que nos outros. 

Têm-se observado outros estados mórbidos além 
dos citados; taes como: dentição retardada, persistência 
do buraco de Botai (uma vez), «nencephalia (um caso), 
rachitismo, convulsões da infância, hydrocephalia, 
phtysica, escrófula, ichthyose, sobre os quaes não ha 
estatísticas. Apenas constatações de factos, dos quaes 
são um exemplo frisante os seguintes, que nos mos-

1 Citado por Boudin, Pag. 38. 
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tram o modo porque são diversamente influenciados 
os filhos dos casamentos consanguíneos. 

Apresentaremos em primeiro logar as seguintes 
valiosíssimas observações da clinica do Ex.mo Snr. Dr. 
Julio de Mattos e que obsequiosamente nos foram da
das por sua Ex.a : 

i.« 

A (hysterica) casou comum primo em i.° grau, 
(arthritico). 

DESCENDÊNCIA 

— violento, obeso, eezematoso. 
— hysterica alienada (casou e não teve filhos; in

fecunda). 
— neurasthenico, nosophobo. 
— hysterica, obesa (casou com um sujeito que já 

esteve alienado e é primo). 
— hysterico (h. major) ; casou com uma hysterica 

e teve um filho que morreu com mezes. 
— violento, avaro (suspeito de epilepsia; má con

form, craneana). 
— não conheço o seu estado mental; tem um filho 

hydrocephalo. 

2.» 

A. . . . — (sã d'espirito e do corpo) casou com um primo 
em 1.° grau (irascivel: uma insignifican-
tissima dose d'aleool o faz perder a cabeça. 
Perde muitas vezes os sentidos, quando se 
afflige, mas não tem convulsões). 

DESCENDÊNCIA 

1 filho morto logo depois de nascer. 
i filha fraca d'espirito e epiléptica. 

s 
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3.a 

G (sã) casou com ura tio (emotivo; muito mais 
velho que a esposa). 

DESCENDÊNCIA 

4 filhos mortos em convulsões nos l.os mezes d'idade. 
1 filha idiota e epiléptica. 
1 filho affectado de surdo-mudez e lendo tido convulsões no 

periodo da dentição. 

4,a 

j (tuberculoso) casado com uma prima em 2.° grau. 

DESCENDÊNCIA 

1 filho idiota e escrofuloso. 
1 filha emotiva com tend, melancólicas. 
1 filho affectado de bócio exophtalmieo. 

o.a 

G (que veio a morrer alienado) casou com uma 
prima. 

DESCENDÊNCIA 

1 filha intermittentemente melancólica. 
1 rilho de talento (alcoólico). 

A. Mathien cita a família B., que em 43 descen
dentes tem: 10 excêntricos, 3 idiotas, 3 surdos-mudos 
e 1 morto por suicidio. 

Howe, n'uma estatística feita em Massachusetts 
(Estados Unidos), diz que 17 casamentos consanguí
neos deram 95 filhos, entre os quaes ha 44 idiotas, 
12 escrofulosos, 1 surdo.e 1 anão. 
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Mitchell em 37 casamentos consanguíneos, que 
tiveram 146 filhos, encontrou no numero (Testes 8 
idiotas, 5 aparvalhados, 2 epilépticos, 2 paralyticus, 2 
surdos, 3 monstros, 1 rachitico e 22 escrofulosos. 

M. Cadiot observou que em 54 casamentos con
sanguíneos 33,4 % eram escrofulosos, rachiticos, 
idiotas e surdos. 

Ancelon dá nas suas estatísticas uma proporção 
de 47,33 %. 

Morris dá 61 p. 100 mal constituídos. 
Mitchell1 em 45 casos de consanguinidade obser

vou os resultados seguintes: 
Em 8 casos não houve influencia perigosa da con

sanguinidade. 
Houve 8 estéreis. 
Nos restantes 29 houve: 8 idiotas, 5 imbecis, 11 

alienados, 2 epilépticos, 4 paralyticus, 2 com vista fra
ca, 3 com deformidades (escurvações rachidianas) 6 
estropiados, 1 rachitico, 22 phthysicos, escrofulosos 
ou tendo uma constituição fraca. 

Gomo se vê e deprehende d'estes factos, a consan
guinidade tem uma grande responsabilidade nas de
formidades apontadas, podendo concluir-se que a sua 
influencia é muitas vezes perigosa na conformação dos 
productos. 

1 Traduzido por Fonsagrines — Ann. d'hyg. publ. pg. 46 
do t. 24—2.a serie. 

* 



CRITICA DIS OPINIÕES EXPENDIDAS 

Das estalisticas expostas, quer geraes, quer refe
rentes a doenças em especial, podemos afoitamente 
dizer —que a consanguinidade dá maus resultados, 
seguindo nós d'esté modo a primeira das três opiniões 
atraz mencionadas. 

Muitos auctores, para invalidarem a força d'estas 
estatísticas, invocam a hereditariedade, á qual referem 
um grande numero d'affecçôes, n'ellas attribuidas á 
consanguinidade. Concordamos em que a hereditarie
dade seja elevada á mais alta potencia pela consan
guinidade, principalmente se os dous cônjuges teem 
habitado no mesmo meio desde a sua infância. Em vir
tude d'isto temos de admittir em cada individuo duas 
espécies de qualidades : aquellas com que nasceu e as 
que adquiriu. 

As propriedades hereditárias dos dois cônjuges 
parentes podemos suppô-las similhantes, e designe
mo-las por B. 

Tendo vivido sob a influencia do mesmo meio, res
pirando o mesmo ar, alimentando-se do mesmo modo, 
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tendo os mesmos hábitos, os indivíduos adquirem al
guma cousa de commum, quer no physico, quer no 
moral, que dá aos membros da mesma família uma 
propensão para as mesmas affecções, assim como uma 
mesma reacção em face dos elementos morbigenos. 

Por este motivo, se designarmos por G as qualida
des adquiridas d'um dos parentes, as do outro serão 
C -f D muito similhantes ás do primeiro, havendo 
entre elles uma pequena differença que designamos 
por d. Se este meio for mau, produzirá taras que serão 
afirmadas nos descendentes. Teremos assim, no mo
mento do casamento, dous reproductores com as pro
priedades—um (B+C) o outro (B + C-f D) que appa-
recerão sommadas no filho gerado (2 B -j- 2G -f d). 

Vè-se, pois, que a hereditariedade cresce com a 
consanguinidade, e se todos os factos citados nas esta
tísticas fossem devidos a ella, bastaria isso para repro
var taes casamentos. 

Se os indivíduos não fossem parentes, as proprie
dades hereditárias seriam diversas. Sendo n'um d'elles 
B, no outro seriam A, que reciprocamente se neutrali-
sariam nos seus descendentes, ficando apenas n'elles 
reunidas as qualidades idênticas, que o meio tiver 
creado. D'aqui se vê já a conveniência dos cruzamen
tos, que seriam melhores, como veremos, se os indi
víduos vivessem em meios différentes. 

Mas existem factos, que não podemos de nenhum 
modo attribuir á hereditariedade. 

Em muitos casos e em varias doenças, como por 
exemplo nas affecções nervosas, uma multidão de cau
sas mais ou menos importantes e, por este motivo, 
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mais ou menos apparentes, temperamento nervoso e 
excitavel, emoções vivas, etc, poderão produzir por 
hereditariedade directa ou ancestral as afecções ner-
vo-mentaes expostas. Mesmo em alguns casos de sur-
do-mudez poderia succéder que o pae ou a mãe fossem 
duros de ouvido, devido a otite esclerosa, doença muito 
frequente e das mais hereditárias, e que, tendo cura
do, passasse despercebida aos observadores, que não 
estivessem bem precavidos. 

Outros casos de qualquer das doenças apontadas 
poderiam ter explicação na hereditariedade de meta
morphose; as doenças devidas a retardamento de nu
trição, entre outras, fornecer-nos-iam a explicação de 
muitos factos ainda desconhecidos. 

Admittindo, pois, que os observadores se tenham 
enganado algumas vezes, podemos por isso dizer que 
se enganaram sempre? 

Não vimos nós casos em que os pães, absoluta
mente isentos de qualquer vicio, procrearam filhos, 
apresentando qualquer das doenças apontadas, com 
taras não observadas nos pães? 

Como explicar alguns dos casos de idiotia descri-
ptos, em que nenhum dos ascendentes apresentava tara 
ou predisposição que as justificasse ? 

Como explicar os casos de surdo-mudez, por nós 
apresentados e tão significativos, em virtude de não 
apparecerem outros no concelho aonde os colhemos? 

Como explicar estatísticas d'uma percentagem tão 
elevada, como algumas das que apresentamos? 

Boudin, relativamente aos surdos-mudos que obser
vou no Instituto de Paris e que descendiam de casa-
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mentos consanguíneos, diz. « Nous ajouterons que les 
renseignements que nous nous sommes procurés sur 
d'autres sourds-muets, ainsi que l'examen direct des 
parents, ne nous ont jamais laissé entrevoir chez.ces 
derniers, ni de près,- ni de loin, l'existence d'une af
fection capable de légitimer l'interprétation de la sur
di-mutité des enfants pour voie d'hérédité morbide, 
soit de similitude, soit de métamorphose»1. 

Diz mais — não ter conhecido factos de casamen
tos consanguíneos, em que os cônjuges fossem sur-
dos-mudos. E que os surdos-mudos que se casam com 
surdas-mudas, sem ter com ellas parentesco, produ
zem filhos sem os defeitos notados nos pães. 

Como pois explicar o apparecimento n'uma famí
lia de manifestações mórbidas, desconhecidas n'ella 
antes da consanguinidade, e o desapparecimento d'es-
sas mesmas manifestações, quando os que as possuem 
fazem casamentos cruzados ? 

A quem, pois, imputar a origem d'estes factos, 
senão á consanguinidade? 

Pelo facto d'um individuo casar com uma parenta, 
poderemos por esse motivo concluir que elle tenha 
uma saúde inferior á que teria, casando com uma mu
lher com quem não tivesse nenhum grau de paren
tesco ? 

Pelo facto de casar com uma parenta, crear-se-ha 
no individuo uma tara mórbida especial ? 

Quando elles casam com indivíduos extranhos, suc-

1 Obra já citada, pag. 18. 
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cederá que elles melhorem as suas proprias condições 
yjtaes ? 

•Positivamente que não. 
Diz Davay : «Non, il faut le reconnaître, peu de 

points de l'étiologie morbide sont aussi nettement 
établis que ce qui concerne l'influence désastreuse de 
la consanguinité» 1. 

Os casamentos consanguíneos são pois, d'algum 
modo, um desmentido das proprias leis da heredita
riedade. 

Pois não vemos pães cheios de saúde, sem enfer
midades apparentes, e em logar de transmittirem aos 
Alhos estas qualidades preciosas, dão-lhes pelo con
trario outras de inferioridade, que não possuíam, com
pletamente independentes da hereditariedade? 

Não vemos a propria natureza evitando a consan
guinidade e procurando os cruzamentos para perpetuar 
as raças? 

Não vemos a constância dos cruzamentos em bio
logia? 

Que variedade de meios tão engenhosos, tão admi
ráveis não são empregados pela natureza para evitar 
a auto-fecundação das plantas? Não vemos esse en
cargo confiado ao próprio vento e aos insectos? 

Não vemos nos animaes a lucta entre os machos 
para assegurar a posse da fêmea? E este facto não 
favorece os cruzamentos ? 

Se assim vemos a consanguinidade evitada, não 
será isso devido ao instincto da conservação da espe-

1 Citado por Boudin. 
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cie, para ella não dar productos mal constituídos e in
feriores ? 

Os consanguinistas citam magnificos exemplares 
de animaes obtidos pela repetição da consanguinidade, 
pelo incesto «breeding in and in» como dizem os 
inglezes, e posto em pratica por Blackwel, irmão 
Colling, e outros creadores, obtendo as raças bovinas 
de Durham de New-Leieester, as raças lanígeras com 
lã comprida e íina como a de New-Kent, as suinas 
em que apparecem exemplares d'uma gordura mons
truosa, as bellas raças de cavallos de corridas, etc. 

Mas a que estavam essas raças condemnadas? A 
definharem, e, passado um determinado numero de 
gerações, a extinguirem-se. 

Na raça de bois de Durham, o creador Bates, viu-
se obrigado a introduzir três vezes sangue novo nos 
seus rebanhos, pois viu que a fecundidade ia suces
sivamente diminuindo. 

Nos carneiros merinos de Rambouillet desde 1858 
que se evita a consanguinidade aproximada, e isto em 
virtude da perca d'um determinado numero de quali
dades da raça que faziam temer a sua extincção. 

M. Stephens diz que, sob a influencia da consan
guinidade, adelgaça-se a pelle, os ossos tornam-se mais 
duros e pequenos, a crina ou lã encurta e rareia, a ca
beça e cascos tornam-se mais pequenos, os olhos la-
grimejantes, etc. As deformidades são mais communs 
assim como é maior a tendência ás enfermidades, o 
que accusa um notável enfraquecimento na constitui
ção. 

Mitchell diz que Low notou, nos animaes prove-
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nientes de reproducções consanguíneas, uma indiffe-
rença estúpida por tudo o que se passa em torno 
d'elles. 

Nos coelhos reproduzidos por consanguinidade, 
se tiverem a minimo mancha branca, chega-se sempre 
a exemplares albinos. 

As gallinhas de Crèvecoeur e principalmente as 
de Houdan, no fim da terceira geração por consan
guinidade, chegam ao albinismo. 

Vê-se que a consanguinidade em zootechnia serve 
para fixar os caracteres que, sem ella, desapparece-
riam não permittindo a sua fixação. 

Mas quando estes caracteres são maus ? E quando, 
ao lado d!um bom, existe um ou mais que são maus ? 
Não se deve evitar a consanguinidade para que os ca
racteres maus não se reproduzam? 

E é o que por tradição se costuma fazer. Nas 
remontas de cavallos é prohibido o cobrirem-se éguas 
consanguíneas. 

Nas aldeias existe a convicção relativamente á re-
producção entre os porcos, de que é tanto melhor o 
producto quanto mais afastada estiver a outra aldeia 
aonde for coberta a porca. Não haverá aqui o temor 
da consanguinidade e talvez que ao mesmo tempo a 
influencia do meio? 

Hoje os creadores, em virtude da difficuldade que 
ha em obter animaes que não tenham nenhum defei
to, evitam em geral a consanguinidade, e, mesmo os 
que possuem raças superiores, recorrem á selecção 
cruzando animaes que reunam o maior numero de 
qualidades semelhantes, afim de fixar uma particulari-
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dade saliente e crear typos artificiaes, como succède 
nas uniões consanguíneas. 

Vemos que qualquer dos typos, provenientes de 
raças obtidas por consanguinidade, deve as suas qua
lidades a um desvio, a uma imperfeição apresentada 
que se conseguiu fixar. 

Melhorar-se-ia com isto a raça? 
Se nós na espécie humana quizessemos perpetuar 

uma singularidade anatómica, poderíamos considerar a 
consanguinidade como util? 

Se a polydactilia constituísse uma perfeição, uma 
qualidade apreciável na raça humana, poderíamos por 
meio das uniões consanguíneas, adquirir e perpetuar 
essa qualidade n'um determinado numero de famílias, 
que poderíamos considerar o non plus ultra das per
feições, do mesmo modo que assim consideramos a 
raça de bois de Durham ou a lanígera de New-Kent? 

Não é isso o que queremos e pretendemos na raça 
humana, cuja perfeição depende, não d'um nariz desen
volvido á custa das orelhas ou das orelhas desenvol
vidas á custa do nariz, da mão desenvolvida á custa 
do pé ou do pé á custa da mão ; mas sim da harmo
nia de perfeito equilíbrio entre o seu desenvolvimento 
physico e moral. 

E mesmo poderíamos esperar que se dessem, na 
raça humana, idênticos resultados aos observados en
tre os animaes ? 

As seguintes razões justificam esta interrogação. 
Emquanto entre os animaes não tem mudado as 

suas condições de vida, nos povos, a civilisação tem, 
para bem dizer, concorrido para abastarda-la por mui-
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tos e variados motivos que lhe são consequentes : ex
cessos, alcoolismo, syphilis, névroses, etc. Todas estas 
causas, actuando atravez de séculos, têm provocado no 
organismo humano desordens, que, apesar de não se 
evidenciarem, nem por isso deixam de existir inde
pendentemente das taras que a hereditariedade tenha 
tixado e transmittido. 

Além d'isso, nas proprias cansas dos casamentos 
consanguíneos, vemos um motivo para reprova-los, 
independentemente dos que expozemos. 

Elias são principalmente as seguintes: questões 
d'intéressés, conveniências de fortuna, orgulho do 
nome de familia, impossibilidade de encontrar um me
lhor partido, necessidade de regularisar uma situação 
equivoca motivada pela restricção de relações ou pela 
intimidade, pequenez de meio, etc. 

Examinando-as, não concluímos que nenhuma d'ellas 
satisfaz por nenhum modo aos fins da procreação ? 

Sendo o casamento fundado em tues bases, não 
haverá entre os cônjuges uma espécie dd repulsão mo
tivada pelo instincto de selecção que obriga os sexos, 
na procreação, a procurar as qualidades oppostas ás 
suas, vendo-se desejado o homem baixo pela mulher 
alta, o louro pela mulher de cabellos pretos, etc., que 
aqui em nada foi attendido? A falta de calor que 
d'aqui resulta, a pequenez dos desejos, e a ausência 
d'uma attracção irresistível que liga dous seres que 
mutuamente se escolheram, não bastará também para 
reprovarmos taes casamentos, visto ser evidente que 
o estado mental, psychico do individuo no momento 
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da procreação influe d'uma maneira preponderante so
bre o seu producto ? 

Filhos gerados durante o estado alcoólico de qual
quer dos cônjuges, apparecem com perturbações fun-
ccionaes de diversas naturezas. 

O snr. dr. Julio de Mattos referiu-nos um caso de 
epilepsia, que só pôde explicar pela declaração que a 
mãe do doente fez de que lhe parecia ter sido gerado 
n'uma occasião em que o pae estava embriagado. 

Uma outra condição que também muito influe para 
a procreação é a pequenez de meio—á qual acima já 
nos referimos. 

Varias experiências demonstram que a consangui
nidade exalta também as influencias do meio. 

No Paraguay os habitantes julgam necessário in
troduzimos seus rebanhos animaes provenientes d'uma 
outra localidade, afim de evitar a degenerescência e a 
diminuição na fecundidade. 

Na Escola Agrícola de Lyão, quando animaes alli 
creados não reproduzem, mandam-os com tempo deter
minado para uma granja distante 20 kilométras, d'on
de voltam aptos para a creação. 

Reclus dá o seguinte exemplo: Em Orthez (Bai
xos-Pyreneus) os protestantes casam entre si. Os cam-
ponezes eram magros, rachiticos, havendo entre elles 
um tão grande numero de epilépticos, que em todas as 
casas existia um quarto especial para D'elle serem 
mettidos. Desde que o caminho de ferro lhes facul
tou as relações com as localidades visinhas, casam 
frequentemente com mulheres d'essas localidades, e 
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desde então teem diminuído os casos de epilepsia e 
augmentado a robustez dos seus habitantes. 

Mitchell diz que em Saint-Kilda, aonde os habi
tantes se casam entre si, a população diminue conti
nuamente. Em 1820 existiam alli 109 pessoas; em 
1860 só havia 98. A media dos filhos, por casamento, 
é de 10,8 ; mas morrem na primeira infância 68,5 por 
100 filhos. 

Se n'nma aldeia existirem alguns factores do en
fraquecimento para a raça que a habita, por exemplo, 
febres intermitentes, escrófulas, rachitismo, etc. e na 
qual os habitantes se casam entre si, nota-se uma 
progressiva decadência d'essa raça. Se pelo contrario 
elles contrahirem casamentos com indivíduos d'outras 
localidades, o sangue novo que por este modo lhe é 
trazido, basta para manter a população. 

Cullere observou que os alienados do asylo de 
La Roche-sur-Yon vinham principalmente de Bocage. 
Indagando as condições em que viviam os seus habi
tantes, viu não só que eram péssimas, mas também 
que morriam sem terem nunca sahido da sua terra 
natal, aonde casavam. Os alienados que vinham da 
mesma communa tinham muitas vezes o mesmo nome. 

D'ahi concluiu Cullere que o meio desfavorável 
cria uma predisposição psycopathica que é aggravada 
pela consanguinidade e pela falta de cruzamento da 
população. 

O índio é forçado a tomar mulher na sua casta ; 
mas vae sempre procura-la longe para melhor serem 
os resultados da procreação. 

Na America do Norte, os índios não podem casar 
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com mulher habitando a mesma «puebla» (espécie de 
habitação commum). 

Na Australia, o homem é obrigado a procurar mu
lher fora da sua tribu; mas pôde casar com uma sua 
parenta no caso d'ella viver n'uma outra tribu., 

Como se vè, não só se procura evitar os casamentos 
com parentes, mas também com indivíduos vivendo 
no mesmo meio. 

O arcebispo de Pendichery diz que, quando os ca-
tholicos se casam com mulheres da mesma localidade, 
dão filhos rachiticos, surdos-mudos, obesos, idiotas, o 
que não acontece quando elles vão buscar mulher lon
ge do logar onde habitam. 

Vemos, pois, uma influencia — a do meio — a au-
gmentar os perigos, já de per si tão grandes, que a 
consanguinidade acarreta sobre o pobre género hu
mano. 

Emquanto á segunda opinião que por completo 
absolve os casamentos consanguíneos, achamo la, pelo 
que temos dito, completamente inacceitavel. 

Os seus partidários, não podendo negar certos acci
dentes produzidos pelos casamentos consanguíneos, 
tentam explica-los por uma hereditariedade mórbida 
que fazem intervir n'elles, sem trazerem factos em abono 
da sua these, apoiando-se sobre observações muito ge-
raes. Não vimos em casos apresentados que o casa
mento consanguíneo determinava ipso facto imperfei
ções physicas e moraes nos seus descendentes ? Gomo 
podem fazer intervir n'elles a hereditariedade mór
bida ? 

Somos de opinião que muitas vezes a hereditarie-
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dade pôde explicar um certo numero de productos 
consanguíneos degenerados, mas estamos convencidos 
que a consanguinidade constitue uma entidade etio
lógica á parte, que cria uma tara mórbida especial, 
em virtude da qual os productos do casamento pode
rão ser alterados, ainda mesmo que os pães sejam sãos 
e vigorosos. 

A consanguinidade e a hereditariedade são duas 
circumstancias etiológicas parallelas, podendo sobre-
por-se na mesma familia, concorrendo n'ella para as 
mesmas consequências mórbidas; mas podendo tam
bém existir independentemente, uma sem a outra. 

Se entre os animaes vimos aproveitarem-se da re-
producção por incesto como poderoso meio para fixar 
e perpetuar nas raças determinados caracteres appa-
recidos n'ellas, vimos também que esse meio trazia 
graves inconvenientes, como o seu enfraquecimento 
successivò, esterilidade, chegando até ao desappare-
cimento, se não se abreviassem estes inconvenientes, 
introduzindo-lhe sangue novo pelos cruzamentos e 
fazendo uma minuciosa selecção para escolher os re-
productores. 

Não vimos os casos tão evidentes e curiosos de 
albinismo devidos á consanguinidade? 

Perier. cita as raças Polynesias, Georgianas, Judia, 
etc., notáveis pela sua belleza e qualidades superiores, 
como uma demonstração d'esta segunda opinião. Ora 
não só estas raças habitam territórios immensos, mas 
mesmo nada prova que, por um georgiano casar com 
uma georgiana, seja esse casamento effec&uado entre 
primos. 

7 
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Na raça judia ha varias causas que devem ser at-
tendidas, entrando no numero d'ellas a continua mu
dança que os seres d'esta raça fazem d'uma para outra 
nação, d'esta para aquella localidade, havendo por este 
motivo cruzamentos variados e em óptimas condições. 

Mas apesar d'isso vemos n'ella a saliência d'um 
determinado numero de caracteres e a falta d'outros 
que não adquire. Na France Juive, diz o auctor, Edouard 
Drnmont, terem elles pouca propensão para as bellas 
artes, para a poesia, etc. 

Em compensação conservam sempre o mesmo fei
tio de mãos, pés e o mesmo instincto financeiro que 
a hereditariedade e a consanguinidade têm exaltado. 

Não podemos considera-lo um typo perfeito, visto 
a opposição que existe entre elle e o individuo que nós 
julgamos normal. 

Não é elle visto com maus olhos pela restante so
ciedade ? 

E não será devido isto á saliência d'um caracter, 
tornado assim evidente pela consanguinidade ? 

Esta opinião afasta-se de tal modo de tudo quanto 
é lógico, de tudo que o próprio vulgo conhece expe
rimentalmente, que até julgaríamos ocioso o discuti-la, 
se não fossemos a isso compellidos pelos vultos que a 
apoiam e que a lançaram no campo seientifleo. 

A terceira opinião, admittida por um grande nume
ro d'homens de sciencia, apesar de mais rasoavel do 
que esta ultima, é contradicta pelas numerosas exce
pções supracitadas, e que não a deixam admittir co
mo uma solução definitiva da questão. 

Não vimos cônjuges isentos de toda a tara heredi-



9í) 

taria e dotados das melhores qualidades physicas e 
moraes darem, pelo motivo de serem parentes, produ-
ctos degenerados, apresentando uma ou mais das affe-
cções attribuidas á consanguinidade? 

Dizem os satélites d'esta opinião que indagando 
bem, talvez se tivesse chegado a descobrir um qual
quer lado defeituoso que pela hereditariedade directa 
ou de transformação, nos levassem a explicar estes 
factos. 

Mas se á força de indagações se chegasse a desco
brir uma influencia physica ou moral n'um dos as
cendentes, ella auctorisar-nos-hia a altribuir-lhe a 
responsabilidade d'um caso de surdo-mudez, nunca 
encontrado nos ascendentes da familia, não tendo uada 
com a hereditariadade e podendo perfeitamente ex-
plicar-se pela consanguinidade? 

Yisto que se vêem cônjuges indemnes de toda a 
tara orgânica, procrearem filhos degenerados, pelo 
motivo de serem parentes, é também forçoso regeitar 
esta opinião, seguindo e adoptando a primeira como 
a única solução definitiva da questão, apesar d'ella 
ser um pouco attentatoria das liberdades individuaes. 

O tempo e o habito não farão desapparecer este 
attrito único? 
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Conclusão 

Como temos feito este trabalho com um intuito 
puramente medico, as nossas conclusões limitar-se-ão 
a indicar o caminho que deverá seguir qualquer me
dico, quando consultado sobre a conveniência ou des-
conveniencia d'um casamento consanguíneo. 

N'este caso o medico deverá attender á enorme 
responsabilidade que sobre elle pesa. Deverá pensar 
que a menor tara' irá reproduzir-se d'uma maneira 
terrível e prejudicial sobre os filhos de taes casa
mentos. 

Em cônjuges não ligados em grau de parentesco 
não teremos tanto a temer dos seus estados — quer 
nevrasthenicos, hystericus, débeis, escrofulosos, ra-
chiticos, etc. No caso de elles serem parentes, a 'lem
brança de que exista na família a mais leve tara e 
principalmente as dos órgãos dos sentidos, que farão 
temer o apparecimento de qualquer das doenças aqui 
indicadas nos filhos por elles gerados, bastará para o 
medico o prohibir, mesmo que elle pertença ao nu
mero d'aquelles que admittem taes casamentos em 
determinadas circumstancias. 

Pois a que grave responsabilidade não se exporá o 
medico que, não descobrindo essa tara, viu mais tarde 
apparecerem d'esse casamento, contra o seu prognos
tico, filhos completamente defeituosos? Não vimos a 
reproducção pela consanguinidade de filhos albinos 
de coelhos, tendo apenas uma pequena mancha branca ? 

E, dado o caso que o exame mais minuciosamente 
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rigoroso nos fizesse parecer os cônjuges completamente 
sãos, não teríamos a temer alem da tara, as influencias 
do meio que, como vimos, tanto são exaltadas pela con
sanguinidade ? 

Não vimos que a consanguinidade de per si sò 
exerce ipso facto uma influencia perigosa nos produ-
ctos da concepção? 

Não vimos em casos que apresentamos nascerem 
filhos defeituosos de pães perfeitamente sãos, só pelo 
motivo d'estes serem parentes ? 

Por estes motivos, diremos —concluindo—que o 
medico deve oppor-se, quanto em si couber, a qualquer 
casamento consanguíneo. Fará com isso um beneficio, 
não só á família, mas também á sociedade, á qual evi
tará amanhã uma possibilidade de contar no seu seio 
mais este ou aquelle idiota, este ou aquelle surdo-mudo e 
emfim toda a serie de degenerados de que é culpada 
a consanguinidade e veremos assim não só diminuir 
a população dos asylos, dos hospitaes e o immenso nu
mero dos doentes de toda a espécie, mas também au-
gmentar a multiplicação, robustez, virilidade e intelli-
gencia das raças, para o definhamento das quaes tanto 
tem concorrido —a consanguinidade. 



PROPOSIÇÕKS 

Anatomia.—0 coccyx é ura signal atávico. 

Physiologia.— Glycose e glycogene representam a forma 
ehimica em que se transformam na economia todos os princípios 
immédiates, antes de soffrerem a sua completa destruição. 

Materia medica.—O café diminue as combustões orgâ
nicas. 

Anatomia pathologiea.—Toda a cellula, independente
mente da sua espécie, pôde gerar um tumor. 

Pathologia geral.—A hereditariedade tem uma acção 
preponderante sobre o desenvolvimento dos tumores. 

Operações.—No adulto, á tracheotomia, prefiro a laryn-
gotomia intercrico-thyroideia. 

Pathologia externa.—É indispensável o exame histoló
gico dos tumores para a sua rigorosa classificação. 

Pathologia interna.—Deve empregar-se a sangria no 
tratamento das pneumonias primitivas. 

Partos.—Na dilatação artificial do collo uterino, prefiro, 
em presença d'uma placenta previa, o emprego do balão Cham-
petier. 

Hygiene.—Reprovo o uso do espartilho. 

VISTO. PODE IMPRIMIB-SE. 
O Presidente, O Director, 

Silva Martins. W. de Lima. 
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