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Para chegarmos ao termo da nossa via
gem académica, a lei exige-nos um trabalho 
escripto. 

E filho, pois, todo da necessidade o que 
agora damos a lume. 

Ella mesmo ha-de servir de desculpa á 
sua deficiência, consequente dos minguados 
cabedaes de que dispomos, e da nossa pouca 
competência que infelizmente não pôde sup-
prir a primeira. 

Intitula-se O casamento e a alienação 
mental. 

A razão da escolha d'esté assumpto está 
no particular interesse que nos despertou 
a influencia da hereditariedade na etiologia 
das doenças mentaes e o desprendimento, que 
entre nós geralmente leva ao desprezo, da his
toria ancestral dos indivíduos que contrahem 
os laços matrimoniaes, não importando mui
tas vezes que sejam inválidos physiologica ou 
psychologicamente. 
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A hereditariedade tem como meio, a gera
ção; esta legalmente constituída, o casamen
to; d'ahi a relação intima entre este e a alie
nação mental. 'Por via de geração transmu
te-se aos descendentes, o que os pais recebe
ram e adquiriram, isto é, capital e juros, que 
vão concorrer para tantas misérias, que, sem 
o manto da vaidade, a razão veria a tempo 
de evitar. 

As nossas leis não se referem d'uma ma
neira categórica e enérgica a assumptos de 
tanta valia na garantia das gerações futuras. 

Investem, comtudo, qualquer clinico nas 
funcções de perito em questões d'alienação 
mental, sem lhe haver proporcionado o estudo 
especial que o assumpto exige ! 

* 
* * 

'Distribuímos o nosso trabalho em 1res ca
pítulos : 

No primeiro tratamos da hereditariedade 
d'uma maneira geral, procurando sempre 
frizar o seu papel na etiologia das doenças 
mentaes. 
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No segundo, lançando moo da heredita
riedade, procuramos mostrar o que em atten-
çao a ella se devia ter em vista para a realisa-
ção dum bom casamento e o que a lei deter
mina a tal respeito em presença da alienação 
mental. 

E por ultimo: duas palavras respeito â 
loucura como causa de separação (ou de di
vorcio) . 

N'esta modesta dissertação prestou-nos va
lioso auxilio a frequência do curso de Psy-
chiatria, no Hospital do Conde de Ferreira, 
presidido pelo seu preclarissimo Director o 
Ex.'"0 Snr. Dr. Julio de Mattos. A este apos
tolo da sciencia, ao seu nobre e alevantado 
caracter tributamos o mais respeitoso reconhe
cimento pela maneira sublime e despretenciosa 
como tem procurado supprir uma falta da 
lei orgânica das nossas escolas, ministrando 
aos que se preparam para entrar no exercido 
da clinica, conhecimentos indispensáveis para 
o bom desempenho das suas fmicções. 

Foi pois das suas conferencias, algumas 
d'ellas acompanhadas de observações, e da 
colheita das nossas leituras, que conseguimos 
recopilar este humilde trabalho que não ousa-
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riamos apresentar ao nosso muito illustrado 
jury, se não nos alentasse a esperança de que, 
graças á sua generosa benevolência, nos rele
vará as innumeras faltas e deficiências de que 
vai pejado. 



CAPITULO I 

Il n'y a rien dans l'animal, qui 
ne puisse se transmettre par gé
nération. 

G. DE BOUZAREINGES. 

Depois de n'umas linhas geraes historiar
mos a hereditariedade no que mais se pren
de com o programma da nossa these, con-
siderando-a debaixo de dois grandes pontos 
de vista, physico e psychico, veremos synthe-
ticamente a hereditariedade physiologica e 
psychologica e em especial a psychologica 
mórbida nas suas diversas formas. 

O assumpto é complicado. A heredita
riedade constitue um livro immenso. A nós 
porém, não pertence esfolheal-o á busca de 
minuciosidades e theorias. Do geral, meia 
dúzia de factos satisfará á indole do nosso 
trabalho. 

3 
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* * 

Desde os tempos primitivos que as cren
ças na hereditariedade (e em especial na he
reditariedade psychica) se revelam nas leis 
sociaes d'alguns povos. Assim, por exemplo, 
entre os indios, as leis sagradas de Manou 
que dizem respeito ás castas baseam-se sabia
mente na hereditariedade natural e mostram 
a sua grande importância. Vejamos : 

i.a—A mulher dá sempre á luz um filho 
dotado das mesmas qualidades do proge
nitor. 

2.a—Reconhece-se pelas acções, que per
tence a uma classe baixa o homem que 
nasceu duma mãe despresivel. 

3.a—O homem d'origem reles adquire 
os maus instinctos do pae, da mãe ou de 
ambos e nunca pôde occultar a sua ori
gem 0). 

A lei admitte 4 castas—Brahman, Kcha-
tria, Vaiscia, Soudra—; proscreve e amal-

(') Manava Darma, castra ; liv. x. 
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diçôa o casamento fora da casta respectiva. 
Porém, se tal casamento se réalisa, os seus 
descendentes constituem uma subcasta cha
mada impura, e os seus misteres sociaes são 
determinados sob as bases da hereditarieda
de, em relação aos dos progenitores. As
sim: ao fructo mestiço do casamento dum 
Brahman (casta da sciencia e da medita
ção . . . ) com uma Vaiscia (casta do com-
mercio, arte, industria...) caberá o exercí
cio da medicina em observância ás leis da 
hereditariedade psychologica directa;—um 
factor pelo lado da sciencia, outro pelo lado 
da arte, com o predominio porém do pri
meiro; porque é também de crença ter o 
pae maior poder de transmissibilidade pro-
creadora. 

Antes da proclamação dos direitos polí
ticos e individuaes dos cidadãos pela Repu
blica dos Estados Unidos e pela Revolução 
Franceza e sua adopção nos outros Esta
dos, era mais ou menos adoptado em todos 
elles o principio de que a pena se transmit-
tia. Falso principio sem duvida, mas que se 
baseava na hereditariedade e consanguini
dade. 

* 
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Na China eram punidos todos os paren
tes do reu até ao decimo grau, como nota 
o criminalista Pereira de Sousa referindo-
se a Montesquieu no Espirito das leis. 

N'outros povos antigos como Persas, Ma-
cedonios, Carthagineses, Espartanos e Athe-
nienses, nos crimes mais graves puniam-se 
com a morte os reus e os parentes d'elles. 

Os Romanos nunca foram tão longe, re-
cusando-se a acceitar em toda a sua horro
rosa nudez o principio da transmissibilidade 
do crime. Segundo a lei romana não se 
transmittia a pena de morte mas transmit-
tia-se a pena de confiscação e a pena de in
fâmia; porque os descendentes ficavam sem 
os bens que eram de seus pães e com a nota 
de infames. 

A lei romana foi adoptada por quasi toda 
a Europa, não escapando Portugal, onde os 
reus eram punidos com morte atro^, confis
cação de bens, ainda que tendo filhos, e in

fâmia perpetua. Foi esta a nossa lei até á 
proclamação da Carta Constitucional. 

Nos povos primitivos quando reunidos 
em classes e tribus, a expansão do crime exer-
cia-se em muito maior escala. 
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Dominava absolutamente o principio da 
solidariedade criminal tanto para promover 
o castigo como para o soffrer. Então o di
reito de punir era o mesmo que o direito de 
vingar-se. 

O herdeiro da victima recebia com a he
rança a obrigação de vingal-o, e o reu e os 
parentes eram o objecto d'essa vingança. 

Vem a propósito o que diz E. Renan: 
« La solidarité de la tribu était absolue. 

La justice des uns faisait la justice des au
tres ; le crime des uns était le crime des au
tres ; car le sort de l'individu était lié à la 
moralité de l'ensemble dont il faisait partie. 

Les generations existaient dans leur pè
re, une tribu c'était un homme. . .» (*). 

Entre os Gregos, Lycurgo, que queria 
homens robustos para o combate, não con
sentia os casamentos precoces, nem entre in
divíduos fracos. Segundo as suas leis os fra
cos de nascimento eram precipitados da Ro
cha do Taygeto. 

Para terem bellos filhos, adornavam os 
aposentos com retratos de personagens ty-

(*) Histoire d'Israël, vol. i, pag. i5. 

v 
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pos de belleza e heroicidade. E, com estas e 
outras prescripções, a raça Lacedemonia tor-
nou-se o typo da belleza de que um dos 
mais notáveis exemplares que nos aponta a 
Historia, foi Helena a famosa e formosa 
Grega ! 

Guilherme i d'Allemanha que ambicio
nava os colossos, chegou a organisar um re
gimento de gigantes, e não consentia o ca
samento d'estes militares com mulheres que 
não fossem robustas eduma estatura egual-
mente gigantesca. 

Os creadores escolhem sempre os me
lhores individuos para obterem bons exem
plares e por crusamentos successivos conse
guem arranjar novas e aperfeiçoadas raças. 
Outro tanto fazem os agricultores para obte
rem curiosas variedades em algumas famí
lias do reino vegetal. 

Esta selecção, estes factos e innumeros 
outros que seria ocioso prolongar, o que nos 
provam ? 

Que vem de longe e em tudo se revela 
a crença na transmissão, pela geração, das 
propriedades do gerador ao gerado. 
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Hereditariedade é a lei biológica pela 
qual todos os seres vivos tendem a repetir-
se nos descendentes. Esta lei preside ás ope
rações physicas ou psychicas da vida; d'ahi 
duas grandes divisões da hereditariedade em 
Physica e Psychologica. 

Com relação aos caracteres transmitti-
dos, ainda a podemos considerar no estado 
de saúde — Hereditariedade Physiologica — 
e no estado de doença — Hereditariedade 
Pathologica. 

São 4 as formas em que se podem clas
sificar os diversos modos de ser de heredita
riedade : 

directa; 
atavismo (en retour); 
collateral; 
por influencia. 

A hereditariedade directa consiste na 
transmissão aos filhos, das qualidades pater-
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nas e maternas. Esta forma pôde offerecer 
dois aspectos différentes : 

i.°—O filho herda egualmente dos pro
genitores os caracteres physicos e phsycho-
logicos. 

2°—O filho herda ainda dos progenito
res, mas assemelha-se mais a um do que a 
outro, o que ainda pôde apresentar dois 
casos : 

a)—ou a herança tem logar entre sexos 
do mesmo nome ; 

b)—ou entre sexos de nome contrario. 
A hereditariedade (en retour) atavismo 

consiste na reproducção de filhos com qua
lidades não dos procreadores, mas dos ascen
dentes em linha recta. 

A hereditariedade collateral ou indirecta 
consiste na reproducção de filhos com as 
qualidades dos ascendentes em linha colla
teral. 

A hereditariedade por influencia con
siste na semelhança do filho de segundas nú
pcias com o esposo das primeiras. 

Como pela hereditariedade os ascenden
tes legam não só as propriedades que her
daram dos seus antepassados, mas também 
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as que adquiriram durante a vida por ada
ptação ao meio, a hereditariedade pôde ainda 
considerar-se :—conservadora e progressiva 
ou hereditariedade dos caracteres legados e 
hereditariedade dos caracteres adquiridos. 
Esta manifesta-se tanto mais evidente, quan
to a particularidade novamente adquirida 
mais notavelmente modifica a forma herda
da. Assim, por exemplo, a tuberculose, que 
um individuo adquira exclusivamente pelas 
condições do meio em que vive, pôde trans-
mittir-se aos seus descendentes. 

Nas doenças mentaes sirva-nos de exem
plo, a imbecilidade adquirida por traumatis
mo em idade juvenil, que a hereditariedade 
transmittirá tal qual ou debaixo duma ou
tra forma d'alienaçao mental. 

A transmissão hereditaria não é cons
tante e inevitável, porque a ser d'esté modo 
a humanidade extinguir-se-hia mais ou me
nos rápida e infallivelmente. Assim, a here
ditariedade progressiva nas doenças men
taes, por exemplo, alastrando de geração em 
geração por accumulação da mancha psycho-
pathica adquirida, dá productos successivã
mente mais degenerados e tanto mais quan-
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to os dois factores forem mais convergentes 
(isto é, se os progenitores são ambos aliena
dos), chegando a formas de incapacidade 
procreadora. Ou então segue uma evolução 
regressiva, tendendo a perder-se, se os fa
ctores são divergentes (isto é, se um só dos 
progenitores é alienado) e tanto mais rapi
damente quanto maior fôr a influencia na 
reproducção do factor não alienado e a in
fluencia do meio. 

As propriedades adquiridas não se trans-
mittem com a mesma frequência. 

As doenças agudas não soffrem a trans
missão hereditaria. As mutilações sangren
tas raríssimas vezes se transmittem. 

São dois os modos de transmissão here
ditaria debaixo do ponto de vista da seme
lhança ou dessemelhança : 

a)—Transmissão similar ou de uniformi
dade; 

d)—Transmissão polymorpha ou de diver
sidade. 

Pela primeira, a hereditariedade reve-
la-se pela transmissão duma forma seme
lhante dos progenitores aos procreados. Esta 
forma considerada a rigori é puramente 
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ideal, porque nunca os descendentes dos 
mesmos progenitores, são identicamente se
melhantes entre si, ou semelhantes a elles. 
Ha sempre differenças ainda que ligeiras. 

Na hereditariedade pathologica, e em es
pecial na psycologica mórbida, predomina 
a hereditariedade polymorphismo, que é a 
transmissão debaixo d'uma forma différente 
das doenças dos progenitores aos procreados. 

A doença transmitte-se metamorpho-
seando-se, sem comtudo se affastar do typo 
da espécie mórbida. 

E, em regra, uma doença está tanto 
mais sujeita a metamorphoses por heredi
tariedade : 

i.°—Quanto maior fôr o numero de ór
gãos, tecidos ou systemas que ella atacou; 

2.°—Quanto maior fôr o numero de ca
racteres distinctivos e formas substitutivas 
entre si ; 

3.°—Quanto a sua natureza seja mais 
metastatica ; 

4.0—Quanto, finalmente, sob o império 
d'estas causas distinctas ou combinadas, 
mais metamorphoses apresente independente 
da acção hereditaria. 
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Nas doenças mentaes que passam por 
phases variadas no mesmo individuo, pôde 
a hereditariedade revelar-se por qualquer 
delias, sem comtudo sahir do typo da espé
cie mórbida. 

Assim na evolução da paralysia geral 
vemos os symptomas transformarem-se e 
succederem-se : monomania, mania e de
mência, sem comtudo deixar de ser uma pa
ralysia geral. Estas transformações operam-
se também na descendência do doente ; por
que, sendo complexas as condições de trans
missão, os resultados sel-o-hão também. Ha 
porém uma espécie de loucura, a loucura 
suicida, em que a hereditariedade apresenta 
notável fidelidade na repetição, como adian
te exemplificaremos. 

Hereditariedade directa—O caso em que 
o filho herda egualmente dos dois progeni
tores é puramente ideal, como ideal a rea-
lisação das condições em que se baseia. 
Assim :, 

a)—Seria necessário que houvesse uma 
correspondência perfeita entre a constituição 
physica e mental dos progenitores ; 
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b)—Que a edade e a saúde em nada se 
affastassem da linha de egualdade ; 

c)—E, finalmente, que no acto da gera
ção se não desse circumstancia alguma ac
cidental^ que influísse a desviar momen
taneamente a harmonia entre os progeni
tores. 

Facilmente se vê a impossibilidade de 
realisação de taes condições. 

Consideremos o segundo caso em que o 
filho herda desegualmente dos dois progeni
tores. 

Como vimos, ainda este caso se pôde 
apresentar debaixo de dois pontos de vista : 

d)—ou ha preponderância do pae para 
o filho e da mãe para a filha ; 

b)—ou ha preponderância de sexo con
trario do pae para a filha e da mãe para o 
filho (H. cr usada). 

Ambos estes modos de hereditariedade 
são relativamente frequentes. 

Alguns auctores querem que predomine 
o segundo; os factos porém não faliam mais 
em seu abono do que do primeiro. Antes, 
nas doenças mentaes, segundo uma estatísti
ca de 571 casos observados por Baillarger, 
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são em numero bem maior os casos de he
reditariedade crusada. 

Frequentemente vemos e ouvimos dizer : 
— (testée o vivo retrato do pae, esta o da 
mãe, ou aquelle o da mãe e aquella o do 
pae ». 

E o que autorisa a isto senão a semelhan
ça mais ou menos perfeita da conformação 
orgânica dos pães com a dos filhos? Ás ve
zes é tão perfeita a approximação de seme
lhança que chega á confusão. 

As anomalias vem d'uma maneira mais 
palpável frizar a affirmação. Assim: não são 
muito raros os exemplos de polydactilia, de 
claudicação, de lábio lepurino,... que a he
reditariedade transmitte de pães a filhos. 

Um facto curioso é o de E. Lambert que 
tinha a pelle (excepto na cara, nas palmas 
das mãos e nas plantas dos pés), revestida 
d'uma couraça d'excrecencias corneas á se
melhança de escamas e que os seus filhos 
de sexo masculino e descendentes até á j . 1 

geração apresentavam desde os 6 mezes. 
A conformação interna e os caracteres 

geraes e particulares do funccionamento phy-
siologico ou pathologico dos órgãos em ge-
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rai, egualmente, como comprovam os fa
ctos, se transmittem por hereditariedade. 
Assim são de transmissão hereditaria : ^fe
cundidade, a longevidade, as particularidades 
da visão, da audição, do tacto, da imaginação, 
da intelligencia, dos sentimentos, das paixões 
e finalmente das doenças mentaes. 

—A vida media, diz Lucas, depende do 
meio, mas a longevidade da hereditarieda
de; o individuo que tem uma ascendência 
de macrobios arrosta em geral com todas as 
dificuldades da vida e morre [velho. N'ou-
tros porém em que a morte precoce é a re
gra não ha cuidados que lhes prolonguem 
a existência ; sirva de exemplo Turgot, eco
nomista de França. Descendente de gera
ções em que a vida não excedia os 58 annos, 
aos 52 dispoz os seus negócios, para a grande 
jornada; porque, dizia elle, que a morte se 
não faria esperar muito, apesar da boa phy-
sionomia e temperamento regular, por isso 
que os seus ascendentes morreram d'esta 
edade. Effectivamente d'ahi por dois annos 
já não existia. 

—A visão, o mais importante dos senti-
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dos, é também o que, pela sua falta pôde 
trazer consequências as mais funestas:—pôde 
ser causa de loucura. 

Todas as suas anomalias são transmissí
veis e provêm de três ordens de causas: 
mechanica, anesthesica, e hypersthesica. 

Nas de causa mechanica — (strabismo, 
myopia, presbytia), um dos casos mais fri
santes de hereditariedade é o numero pro
gressivo de myopes entre as classes entre
gues a occupações intellectuaes. 

Nas de causa anesthesica, — a anesthesia 
pôde ser total ou parcial. P . Lucas cita um 
facto de cegueira congenita: um mendigo 
cego pae de 5 filhos que todos nasceram 
cegos. 

O daltonismo hereditário é muito fre
quentemente observado e em especialidade 
nos homens. 

Nas de causa hypersthesica,—a hypers-
thesia pôde ser em maior ou menor grau. 
P . Lucas conta a historia d u m judeu que 
lia n'um livro fechado propriedade que um 
seu filho herdou ! 

As anomalias do ouvido—podem dizer 
respeito á anesthesia ou hypersthesia. Esta 
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acompanha as imaginações perspicazes na 
musica, pois nem se pôde comprehender 
mesmo que um musico fosse uma notabili
dade sem um ouvido apurado. Aquella 
pôde ir até á surdez completa. E' porém 
contestável a hereditariedade d'esta anoma
lia por isso que os factos para a abonar são 
raros quando os dois progenitores são sur-
dos-mudos e raríssimos quando só um o seja. 

—Quanto ás particularidades do tacto, é 
d'observaçao frequente, que a extrema sen
sibilidade (hyfersthesia), ou insensibilidade 
(anesthesia) característica de alguns indiví
duos o seja também dos progenitores. 

— A historia da litteratura e das artes 
vem pejada de factos, que attestam pelas nu
merosas famílias de notabilidades litterarias e 
artísticas, a transmissão hereditaria da in-
telligencia e da imaginação. Assim nas let— 
trás e nas sciencias a família Cassini: 

«asMini_celebre astrónomo 
I 

Cassini — astrónomo 
I 

Casainl — membro da academia das sciencias 
I 

Jaques Dominique — astrónomo 
I 

Henri Gabriel — naturalista e philologo. 
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A familia Darwin 

Darwin (Erasmo) — auctor da Zoonomia e medico distincto 

Charles Doner» — medico e naturalista 

charles Darwin — o naturalista celebre. 

Na arte musical, —a familia Bach que 
em dois séculos produziu 29 músicos notá
veis! 

Na pintura—Bellini, filho de Jacapo, ce
lebre na pintura de retratos. 

Na arte oratória—A familia dos Horten-
sios em que os dotes oratorios passavam de 
pais a filhos. 

Na arte poética — Eschylo, contava 8 
poetas nos seus ascendentes. 

Todos os modos da vida sentimental do 
ser, são indiferentemente transmissíveis pela 
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geração como consequência directa da here
ditariedade d'organisaçao. 

A hereditariedade rege pois na humani
dade a disposição para as paixões e inclina
ções boas (virtude, amor pátrio, etc.), ou 
más (roubo, homicídio, jogo, etc.) e o cara
cter individual emfim, que o meio pôde no
tavelmente modificar. 

O filho, pois, pôde herdar de seus pais 
uma inclinação invencivel ;—para as bebidas 
alcoólicas, por exemplo—. Na sua grande 
maioria os alcoólicos são predispostos. Pela 
hereditariedade do mau instincto e falta de 
senso moral, o bêbado bebe, conhecendo 
que lhe faz mal e podendo deixar de beber, 
não o faz. 

Outros por anomalia de inclinação, por 
gosto ou por necessidade de profissão, viven
do no meio duma sociedade viciosa que se 
envergonham de não acompanhar e deixar 
de imitar, usam e abusam do nocivo exci
tante da vontade, enfraquecida para o tra
balho. 

Finalmente os dipsomanos ou impulsi
vos, em que a razão assiste impotente ao 
desvio mórbido do instincto, obsidiados be-

* 
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bem porque a vontade se aniquila intermit-
tentemente. A obsessão impelle-os, conhe
cem o mal, luctam, mas não podem sahir 
victoriosos ; o acto é irresistível ; prati-
cam-n'o e sobrevem-lhes a satisfação conse
cutiva. Depois, quando restabelecida a von
tade, vêm os mil protestos de emenda, 
porém inteiramente baldados. A estes é ri
gorosamente applicavel o aphorismo de La-
sègue: «Ne boit pas qui veut.» 

Estes degenerados não são exclusiva
mente levados a esta ordem de impulsões, 
mas também ao crime (roubo, jogo, homi
cídio, etc.) para obterem os elementos ten
dentes á realisação das suas paixões. Os 
seus descendentes não são só os alcoólicos, 
mas, (e mais geralmente) os maníacos, os 
convulsivos, os idiotas, etc. (H. disseme
lhante). 

Um exemplo : — « Um individuo, de fa
mília de boas qualidades entregando-se ás 
bebidas alcoólicas, succumbiu ao alcoolismo 
chronico. Deixou 7 filhos dos quaes 2 mor
reram creanças, de convulsões; outros 2 
tornaram-se idiotas ; o 5.0 de génio irritável 
separou-se da família; o 6.° soffreu de lou-
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cura intermittente ; o 7.0 finalmente fora um 
bom artista, mas dum temperamento ner
voso insupportavel.» 

A paixão sexual (erotomania) é frequen
temente observada em todas as classes so-
ciaes. E' a historia quem nos fornece os 
mais frizantes exemplos d'esta forma de he
reditariedade na alta gerarchia. 

Finalmente a hereditariedade da incli
nação para os crimes de toda a ordem é 
tão fecunda em exemplos, que não é raro 
verem-se nos nossos tribunaes julgamentos 
de familias de criminosos. E' grande o nu
mero de criminosos de que os ascendentes 
deram provas de loucura e que portanto, 
só a historia ancestral nos pôde elucidar do 
seu estado mental para livrar a sociedade 
das suas perigosas impulsões, ou então, as 
condições em que foi praticado o crime 
comparadas com a hereditariedade. 

Um exemplo tirado da Psychologia na
tural de Despine: 



22 

o B g o » 
w O I ■ 

I 
g o s JE B 

n 
» 
B 

•3 

B 
B 

• n~ 
"B 

ni 

a 
o 
ET 
>-t 
CD» 
«■*• 

n>" 
3 

55 o STo o 2 
f» m O u S p 

S ° 2 S 3 S 
O fiso D*D — 
* » BÍ îo fts a 

is'lla-
o re œ g-o 
• o 3 

Q- O CD 

H 
c 
e 
S 
B 

"J W>OT3 "• Q.i» 2 

2 —o te "•
 œ ! S 

• —w SE.2.» o n 
5 0 0 ? 3 ( 

CD ( (A OQ &» I t 



23 

E eis-nos chegados á hereditariedade di
recta nas doenças mentaes, sem que possa
mos estabelecer a demarcação exacta entre 
a saúde mental e a pathologia mental ; tal é 
a approximação e até confusão das paixões 
com a alienação. 

* 

As doenças mentaes são hereditárias 
como o systema nervoso, theatro das lesões 
que as produzem. 

Toda a doença mental apresenta a sua 
anatomia pathologica característica, que em
bora hoje não possa ser apreciada por com
pleto pela deficiência dos elementos de que 
se pôde lançar mão, uma epocha mais avan
çada da hystologia nervosa virá esclarecer 
a causa orgânica que, ás vezes minima, 
produz lesões psychicas graves. 

Como dissemos, a hereditariedade simi
lar aqui, é menos frequente. E' por heredi
tariedade de metamorphose, que mais geral
mente se transmittem as doenças mentaes. 
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Vejamos em resumo a hereditariedade 
nas principaes espécies de doenças mentaes : 

Allucinações e alusões—Ou são compa
tíveis com a sã razão, e resultam d'um au
tomatismo dos centros nervosos, não condu
zindo a falsos juizos; O obsidiado conhece o 
erro e não cede á impulsão. Ou são um sym-
ptoma de loucura e ás vezes único (uma es
pécie) ; então a vesânia é completa e o obsi
diado obra segundo o falso juizo. 

Um exemplo d'esta espécie de heredita
riedade : 

«Um mancebo de 18 annos entrando 
casualmente á noite, numa egreja ficou 
aterrorisado ao vêr a figura de sua mãe 
fallecida mezes antes. Teve por vezes a 
mesma allucinacão. Um irmão foi exacta
mente accommettido da mesma allucinacão 
e o seu pai egualmente». Isto só se explica 
admittindo nos filhos a tendência (herdada 
do pai) para a allucinacão que a mesma 
causa determinou no mesmo sentido. 

^Monomanias—A monomania suicida é 
de todas as formas de loucura parcial 
aquella que mais fielmente setransmitte por 
hereditariedade; assim o comprovam os 
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factos mostrando-nos além d'isso também 
que não só se transmitte o meio de que se 
lançara mão para este género de morte, 
bem como a edade de a praticar. 

Exemplifiquemos : 
«Um monomaniaco no vigor da idade é 

accommettido de melancolia e põe termo á 
existência afogando-se ; um seu filho, sau
dável, rico, casado, chegado á idade do pai 
termina os seus dias afogando-se também ». 

Outro ex. : xF. é de humor taciturno e 
pai de cinco filhos ; o mais velho aos 40 an-
nos precipitou-se dum andar quando tenta
va voar; outro suicidou-se desfechando uma 
pistola ». 

O jornal as «Novidades» do dia 4 de 
maio ultimo, noticiou um caso de suicídio 
que vem a propósito relatar aqui em resu
mo: A victima era Chrispim do Amaral, de 
20 anno de idade, official de ourivesaria 
d'onde auferia o necessário para viver bem. 
No dia 4 ás duas horas da madrugada re
colhia a sua casa, depois de haver passado 
algumas horas com seus amigos jogando o 
dominó, e subindo ao 4.0 andar do prédio 
onde morava immediatamente se precipitou 
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á rua. Já da idade dos 11 annos tentara sui-
cidar-se com a mesma arma com que viu 
um seu parente pôr termo á vida. 

íMania homicida, a propósito da d}rpso-
mania e inclinações criminosas já vimos al
guns factos comprovativos da sua transmis
sibilidade. 

T>emonomania ou possessão, hoje extincta 
mas que ha alguns séculos ainda, por uma 
falsa interpretação, era tida como um crime, 
como tal pasto dos horrores inquisitoriaes 
onde era severamente julgado e extincto o 
possesso e a sua descendência para não in
fectar a raça ! Só mais tarde é que foi con
siderada como affecção mental transmittida 
por hereditariedade. 

Chorêomania e a mania d'extase, eram 
também epidemias da idade media trans
missíveis por hereditariedade. 

Lypemania, melancholia ou tristimania— 
Segundo as estatísticas de Esquirol, a lype
mania é transmittida por hereditariedade 
similar directa na proporção de 23 por cento. 

(Mania—A transmissão d'esta affecção é 
muito frequente; segundo Esquirol meta
de dos casos seriam herdados. 



2 7 

'Demência e paralysia geral — terminação 
quasi geral de todas as vesânias—é egual-
mente transmissível e mais geralmente por 
hereditariedade de metamorphose. A trans
missão é mais frequente na forma chronica 
e na demência complicada de paralysia ge
ral. 

Idiotas e imbecis—É também frequente 
a transmissão d'estas formas de alienação 
por hereditariedade directa ; porém o maior 
numero de casos observados são os de here
ditariedade en retour e collateral. 

* * 

(Atavismo (H. en retour) — Não são ra
ros os exemplos de semelhança dos filhos 
com os avós ou bisavós; frequentemente o 
vemos e ouvimos dizer. Ha traços caracte
rísticos nas feições de certas famílias, que 
atravessam muitas gerações, como cunho 
distinctivo de descendentes do mesmo tronco. 

Um exemplo de hereditariedade en re
tour citado por P. Lucas: 
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« Dois escravos negros casaram-se. A 
mulher deu á luz uma filha totalmente 
branca e de cabellos louros, o que muito a 
amofinou, porque não sabia o modo de a 
apresentar ao marido que duvidaria da sua 
fidelidade. Porém, qual foi o seu espanto, 
quando notou a satisfação com que elle viu 
a filha pela primeira vez ! . . . 

Então disse-lhe, conhecendo os receios 
da mulher:—«Tiveste medo de mim porque 
a nossa filha é branca ! pois eu ainda a es
timo mais por isso.' O meu pai era branco 
não obstante meus avós serem pretos como 
eu.» 

No campo pathologico observam-se os 
mesmos phenomenos senão de hereditarie
dade similar, de hereditariedade de meta
morphose. Tuberculose, rheumatismo, got
ta, etc. transmittem-se de ascendentes re
motos depois de haverem passado latentes 
pelos ascendentes immédiates. 

No campo psychologico—Frequentes fa
ctos mostram que o filho herdou o caracter, 
aptidões, etc.. . dos avós ou visavós. 

. Assim por ex. : 
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Van der Velde, pintor notável neto de 
Van der Velde, egualmente notável. 

Mozart, muzico distincto, avô do celebre 
Mosart. 

Na pathologia mental, também são fre
quentes os exemplos. Não é raro que indi
víduos netos de alienados sejam presa da 
loucura depois duma certa idade até á 
qual haviam vivido aparentemente bem o 
que só se explica admittindo como causa 
principal a mancha psychopatica transmitti-
da e accumulada successivamente nos ante
passados. 

* 

Hereditariedade indirecta ou collateral. 
As mesmas considerações que para o ata
vismo de que é uma forma mais complica
da, mas que obedece ás mesmas leis. 

Os exemplos d'esta forma de heredita
riedade não são em numero muito avul
tado. 
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• * 

Hereditariedade por influencia — Atten-
dendo a alguns factos de hereditariedade 
physica, deve admittir-se a hereditariedade 
por influencia. A explicação d'esta forma de 
hereditariedade estará talvez numa acção da 
imaginação no acto da fecundação. Porém, 
dé hereditariedade psychologica são desco
nhecidos os exemplos. 

• 

• * 

Todos os phenomenos de transmissão 
hereditaria — conservadora ou adquirida, 
physica ou psychologica, physiologica ou 
pathologica, nos parece terem a sua expli
cação não na pequeníssima quantidade de 
materia protoplasmica que do procreador 
passa ao procreado pela fecundação, mas no 
modo de ser da cellula protoplasmica, no 
modo de combinação dos movimentos mo
leculares da materia, no seu dynamismo 
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emfim, especial a cada individuo e simulta
neamente transmittido com o protoplasma. 

Ora como todos os phenomenos vitaes 
são o effeito do dynanismo da materia, a vida 
do procreado assemelhar-se-ha á do pro-
creador. Variará porém, e pôde até variar 
muito segundo o meio, e pelas condições de 
adaptação a esse meio intra ou extra-ute-
rino. 

No estado actual dos conhecimentos phy-
siologicos póde-se demonstrar d u m a ma
neira cathegorica que os phenomenos da 
hereditariedade são factos absolutamente na-
turaes devidos a causas mechanicas, que re
sultam de movimentos materiaes effectuan-
do-se nos corpos organisados, e que podemos 
considerar como factos particulares da re-
producção. 

Na reproducção sexuada o movimento 
vital individual principia no momento em 
que o ovulo é fecundado pelo espermatozói
de, no momento em que as duas substan
cias geradoras se fundem realmente. Desde 
então a direcção d'esse movimento é deter
minada pela constituição especifica ou indi
vidual da semente e do ovo. 



CAPITULO II 

N'este pequeno capitulo acentuaremos 
a importância da hereditariedade como cau
sa das doenças mentaes e como parte im
portante a attender na boa selecção para o 
casamento, as principaes leis canónicas e 
civis que lhe dizem respeito para concluir 
finalmente, se o casamento entre descendentes 
d'alienados ou entre indivíduos tendo tido ac-
cessos de loucura deveria ser legalmente pro-
hibido; e se o casamento deveria ser annulla-
do quando se demonstrasse a previa loucura 
d'um dos cônjuges. 

* 

A hereditariedade, causa predisponente 
quasi infalivel em todos os casos de aliena-

5 
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ção mental, tem uma importância capital na 
sua investigação. Assim o affirmam as me

lhores estatísticas. 
Não ha alienado sem uma tara herdada 

ou um traumatismo craneano violento. Con

siderando a alienação a somma resultante 
de duas parcellas: predisposição individual 
e causa occasional, podemos algebricamente 
representala por uma egualdade : 

■V + CO=AL 

em que P representa a predisposição indi

vidual, CO a causa occasional e AL a alie

nação mental. 
Analysando o primeiro membro d'esta 

egualdade vemos que, se P tender a au

gmentai CO tenderá para zero, isto é, uma 
causa occasional insignificante revelará o 
apparecimento da loucura em presença 
duma forte predisposição hereditaria. Pôde 
até CO tornarse egual a zero e então a alie

nação procederá exclusivamente da heredi

tariedade. 
Mas, se por outro lado P tender a dimi

nuir, CO tenderá a augmentar, isto é, só 
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uma causa occasional maxima produzirá a 
loucura em presença d'uma predisposição 
minima, podendo P tornar-se egual a zero (é 
o caso d u m traumatismo craneano violento) 
e então AL proceder exclusivamente da 
causa occasional. 

Concluiremos d'estas considerações que, 
dado um caso d'alienaçao mental, elle só 
pôde resultar da somma de duas parcellas, 
ou d'uma só quando esta tome proporções 
taes que annulle a outra. Ora, os trauma
tismos craneanos capazes de só por si pro
duzirem a alienação mental são raros e por
tanto a hereditariedade figura como causa 
por excellencia da alienação mental, causa 
quasi infalivelmente encontrada. 

Se muitas vezes esta parcella não figura 
na etiologia, se as estatísticas dos manico-
mios dão uma percentagem pequena e se 
finalmente as opiniões dos psychiatras di
vergem é porque: 

i.° Ha grande dificuldade em colhera 
historia exacta do doente. Nas classes pobres 
por ignorância de filiação ou por informa
ção pouco exacta da historia ancestral que 
em geral desconhecem ; nas classes abasta-
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das porque um pudor mal entendido em 
declarar a existência na família de casos de 
alienação obriga á sua dissimulação; 

2.0 Nem todos os clínicos faziam entrar 
nas estatísticas os casos de hereditariedade 
dissemelhante. Ora, como na alienação men
tal a hereditariedade de metamorphose é a 
que mais vulgarmente se observa, d'ahi a 
grande deficiência de elementos estatisticos ; 

3.0 E, finalmente, não pôde ser exacta, 
tomada como media, a estatística d'um pe
queno numero de casos. 

Na clinica civil onde estes dados podem 
ser mais fielmente conhecidos do clinico, 
a hereditariedade figura em proporções 
maiores. Marcé e Luys obtiveram uma per
centagem de 90 °/o n'uma estatística de cli
nica particular. 

Considerando assim a geração como 
meio transmissor da causa por excellencia 
das doenças mentaes, vejamos alguns cui
dados que devem ser presentes na selecção 
para o casamento. 
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Garantir a conservação da espécie hu 
mana e o aperfeiçoamento dos seres pela 
hereditariedade e pela acção do meio, e a re
produção e futuro dos filhos, eis um dos 
papeis capitães do casamento quando feito 
com probidade e reflexão, obedecendo a 
uma boa escolha. 

Infelizmente entre nós como em grande 
numero de paizes civilisados, olha-se mais 
de perto o interesse e as conveniências de 
familia, votando ao máximo despreso o mais 
sublime a attender n u m acto tão solemne: 
— a saúde physica e psychica dos futuros 
cônjuges e dos seus filhos que sem culpa 
serão o fructo infesado de tão perniciosas 
allianças ! 

Outro tanto porém não acontece na re-
producção dos animaes domésticos e nos ve-
getaes, em que o homem faz uma escolha con
scienciosa das melhores raças, procurando 
copular os melhores exemplares e lançar á 
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terra bem preparada as melhores sementes 
para colher bons fructos. 

Um dos papeis mais nobres da hygiene, 
um dos mais bellos resultados da medicina 
prophilactica é sem duvida a prescripção de 
regras tendentes á conservação e garantia 
das gerações futuras pela reproducção. Mas, 
quantas vezes as conveniências financeiras 
supplantam toda a ordem de preceitos rela
tivos á edade, consanguinidade e estado de 
saúde mental, para multiplicar e conservar 
avultados cabedaes e nobres solares?! 

Os casamentos precoces e consanguíneos 
que tão frequentes se praticam entre nós 
para valer a pingues capitães ou a vãs hon
rarias, são geralmente férteis em productos 
de alienação mental {debilidade de espirito, 
imbecilidade, idiotia), quando a morte os não 
ceifa no berço. O uso^ precoce das funcções 
genésicas condemna os esposos ao acanha
mento physico e psycbologico e a uma ve
lhice prematura. 

Os casamentos n u m a edade avançada 
têm as mesmas consequências dos precoces 
no que respeita ao producto, e, se a idade dos 
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esposos é desproporcionada, pôde então ac-
crescer a desmoralisação social. 

Devem entrar em linha de conta as boas 
qualidades dos pais, porque os bons ou maus 
costumes, a nobreza ou perversão do cara
cter é proporcional á tara hereditaria. Vem 
a propósito o provérbio: a bom cão de caça de 
raça». 

O estado da saúde mental, quando com-
promettido pelas doenças que se manifestam 
por symptomas evidentes aos olhos do leigo 
—mania furiosa,* idiotia e demência com
pleta,—não ofíerece duvida respeito á im
possibilidade do casamento, porque em taes 
condições os contrahentes não satisfazem 
evidentemente ás exigências da lei {Código 
Civil, art. 643) para a réalisação dos con
tractos. Mas, no caso do louco lúcido ou do 
individuo que teve accessos de loucura ou 
que tem ascendentes alienados e portanto a 
mancha psychopatica, então o problema mu
da muito de feição e só pôde ser precisa
mente resolvido pelo medico alienista. 

Este porém raríssimas vezes é chamado 
a dar o seu parecer (por vezes espinhosa 
missão), n u m acto de tão subida importan-
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cia; e quando o é, raras vezes os seus con
selhos são attendidos. E prefere-se legar á 
sociedade uma serie de gerações votadas ao 
soffrimento, e á condemnação da humani
dade a uma degenerescência progressiva, a 
troco do prazer ephemero da opulência e 
de pergaminhos as mais das vezes imme-
recidos ! 

Não queremos que o descendente d'alie-
nados ou o individuo que tenha tido acces-
sos de loucura seja invariavelmente con-
demnado ao celibato, porquanto as proba
bilidades de transmissão hereditaria variam 
muito segundo os casos, formas e epocha de 
loucura, que se manifestaram nos ascenden
tes e nem todas as doenças mentaes são in
curáveis. 

Assim, nos casos de loucura dos pro
genitores, que sobreveem depois do nasci
mento dos filhos, como nas formas que so
breveem na mulher gravida, a proscripção 
não será completa porque não constituem 
antecedentes de importância perigosa. Nos 
indivíduos que tenham tido accessos de lou
cura, os seus antecedentes pessoaes, quanto 
á duração, forma e antiguidade da lesão, 
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devem egualmente pesar na balança das 
probabilidades. 

Ao perito alienista pois, e só a elle, com
pete em presença do doente ou dos dados 
fornecidos por outrem emittir o parecer 
exacto da existência ou não existência e 
intensidade da mancha psychopathica, e 
como convém proceder para bem da socie
dade e progresso das gerações futuras. 

A decadência psychologica da aristocra
cia franceza do século 17.0, foi a resultante 
da má selecção para os casamentos por meio 
dos quaes queriam perpetuar o tronco de 
riqueza e nobreza á custa do bem social. 
Em nenhum outro século foram mais des-
presadas as obrigações do laço conjugal, 
nunca o casamento teve um fim tão pronun
ciado de negocio ! 

As famílias aristocratas formavam cas
tas, sendo o casamento feito entre parentes. 
Ao passo que accumulavam os capitães e a 
nobreza, accumulavam também as doenças 
proprias da aristocracia (alienação mental, 
pelo isolamento e educação) e da consangui
nidade, formando assim uma sociedade bas
tarda, uma sociedade de degenerados. 
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A degenerescência da raça Israelita (es
palhada por todas as nações) tem a mesma 
causa, casamento entre consanguíneos. Por 
um preconceito religioso os judeus não ca
sam com os catholicos ou indivíduos d'ou-
tras religiões, o que veda os crusamentos e 
restringe o campo da escolha frequentemen
te aos parentes. 

Por vezes entre nós a nobreza e o di
nheiro são transmittidos a este preço, e con-
sidera-se uma grande desgraça para uma 
família d'alto cothurno o casamento d'ura 
dos seus membros com um individuo de 
condição relativamente inferior e sem ha
veres, ainda que de boas qualidades physi-
cas e psychicas. 

Finalmente, o que em nossos dias mais 
vulgarmente leva ao casamento é, principal
mente— o amor desordenado de tudo o que 
nos lisongeia; 

—o amor do brilho das riquezas; 
—o orgulho da vida, o amor das honras 

e da elevação ; 
—e os preconceitos religiosos. 
Se os que realisam o casamento por di-
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nheiro soubessem d'antemâo a que preço o 
compram certamente o não cubicariam ! 

Os loucos lúcidos são tanto mais preju-
diciaes quanto a sua doença é mais difficil 
de reconhecer porque, dando á primeira 
vista ares de rasão, levam os incautos a con
tratar com elles e por fim a supportarem as 
perigosas consequências dos seus accessos. 

O casamento com estes infelizes é sem
pre péssimo ; e só o esposo revestido de 
extrema paciência poderá supportar os dis
túrbios do outro, quando tomado do acces-
so. Certas famílias que pensam levianamen
te a respeito do casamento, commettem o 
grave erro de encobrir os filhos presa d'esta 
ordem de lesões, esperando que no casa
mento encontrem o remédio para males in
curáveis e desconhecem ou não se importam 
conhecer, que para uma boa alliança é in
dispensável a pureza da raça, a boa saúde 
physica e moral e que a riqueza sem a com
pensação das qualidades pessoaes è uma im-
mensa pobreza! 

Ao homem que se casa é licito descon
fiar da futura esposa quando lh'a occultam. 

Thomaz Morus sahe dos limites da di-
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gnidade moral, querendo que os esposos vi

vessem em família algum tempo antes de se 
casarem, para conhecerem mais de perto 
se se convinham. Porém, sem ir tão longe, 
e para não faltar ao indispensável num con

tracto de tanta responsabilidade, urge que 
os futuros esposos se estudem mutuamente 
para indagar das suas qualidades e da con

veniência ou desconveniencia em o reali

sar. 
Na Inglaterra ha obrigação restricta de 

effectuar o casamento depois de haver sido 
pedida a noiva, e a lei sujeita a uma pena

lidade rigorosa os que intentem o contrario ; 
porém, se se descobrir que nos ascendentes 
de qualquer dos noivos houve algum aliena

do, caduca então essa obrigação. 
O numero de desastres previstos e que 

podíamos evitar é muito maior do que o das 
calamidades que ferem de improviso. 

Não é raro que imbecis se casem, espe

cialmente quando bem guarnecidos de me

taes preciosos e papeis de boa cotação. Estes 
infelizes incapazes de cooperar para a vida 
commum, incapazes de encanto, ordem e 
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economia constituirão a felicidade pela fa
mília? 

De certo que não e mais provavelmente 
constituirão uma familia de degenerados. 

Os monomaniacos, casando-se transmit-
tem e propagam a sua enfermidade ator
mentando e envergonhando a sua familia : 
Ou sejam nymphomanos corrompendo os 
costumes, manchando o leito conjugal e vo
tando a familia ao descrédito moral ; ou se
jam dipsomanos levando a familia a hábitos 
desregrados e á falta de respeito pelo seu 
chefe (o primeiro a dar o mau exemplo); 
ou sejam finalmente dissipadores, estrangu
lando no jogo e em toda a ordem de vicios 
aquillo que devia ser destinado á boa edu
cação e património dos filhos. 

Os maníacos são insociáveis causando os 
maiores desgostos e agruras da vida. Ca-
sam-se por interesse ou poro rgulho procu
rando dissimular a sua doença emquanto o 
não conseguem. 

A epilepsia transmitte-se frequentemen
te por hereditariedade. Os epileticos são can
didatos á loucura ; os espasmos venéreos ac-
celleram-lhes a sua marcha. 
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De que serve um dote avultado se é 
acompanhado por um espirito fraco, insociá
vel, destruidor, que torna impossível a paz, 
os carinhos da família e a educação dos filhos? 

Constituirá isto por ventura o casamen
to, essa instituição tão nobre e tão santa da 
humanidade e fonte perenne de felicidades 
pela familia? Não, por certo, e será antes o 
meio da progressiva degeneração da espécie. 

A vida celibatária é a vida sem sol, mas 
um mau casamento seria a perpetuidade 
das trevas sem lua. 

O casamento pôde ser catholico ou civil 
consoante é celebrado perante a egreja ou 
perante o official do registo civil. Ambos po
rém produzem effeitos civis celebrados se
gundo as leis respectivas. 

Segundo as Instituições de 'Direito Civil, 
de Coelho da Rocha, o § 213 resa assim : 

O matrimonio entre nós contem um contracto, e ao 
mesmo tempo é um sacramento; e por isso regula-se pelas 
leis civis, e conjunctamente pelas ecclesiasticas. 
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§ 214-0 Não podem validamente contrahir o matrimo
nio: i.° os que não podem consentir, como os dementes, fu
riosos; 2.° os que laboram em algum dos impedimentos diri
mentes, estabelecidos pelo direito canónico, adoptados pelos 
nossos costumes e constituições dos différentes Bispados; os 
quaes não só obstam ao matrimonio antes de contrahido, 
mas annullam o já celebrado se existiam ao tempo da cele
bração. São i5 estes impedimentos: 

i.o A falta de idade ou de uso de rasão; 
2.° A impotência; 
3.» Erro de pessoa; 
4.« Erro de condição; 
5." O rapto; 
6.° Violência ; 
7.0 Casamento anterior; 
8.° Ordens sacras; 
9.0 Voto de castidade; 
io.* Crime; 
11.o Clandestinidade; 
12.0 Consanguinidade ; 
i3.° Affinidade; 
14.0 Honestidade publica ; 
]5.° Disparidade do culto. 
§ 220. Para a validade do matrimonio é essencialmente 

necessário: 
í.o o consentimento livre dos esposos, e portanto em 

que não intervenha medo, dolo, ou erro de pessoas; 2.0 que 
este consentimento seja enunciado expressamente perante o 
parocho próprio, que é o do domicilio de qualquer dos con-
trahentes, ou perante outro sacerdote commissionado pelo 
próprio parocho ou pelo ordinário; 3.° a assistência de duas 
ou 1res testemunhas. Este acto pôde ser satisfeito da parte dos 
contrahentes por procuradores tendo para isso poderes espé-
ciaes. O matrimonio a que falta alguma d'estas solemnida-
des, chamado clandestino, é nullo e punível. 
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O Código Civil Portuguez não decreta 
leis especiaes que prohibam o casamento do 
alienado; mas considera-o como um contra
cto (doutrina do artigo 1056: — O casamen
to é um contracto perpetuo feito entre duas 
pessoas de sexo différente, com o fim de con
stituírem legitimamente a família). Como 
tal exige as condições do artigo 643 : 

i.o Capacidade dos contrahenles; 
2.0 Mutuo consenso; 
3.° Objecto possível. 

Entre os romanos o alienado era consi
derado capaz. Conservava o goso e exercí
cio dos seus direitos nos intervallos lúcidos, 
e, no accesso do delírio, os seus direitos civis 
eram exercidos pelo curador em seu nome. 
A notoriedade publica é que informava do 
estado do doente para a nomeação do cu
rador. 

E assim que o uso de razão, a lucidez, 
ainda que temporária, dava ao louco o poder 
de contractar, de se casar : 

«Intermisiones ante tempore furiosos ma
jores viginti quinque annos vendiciones et 
alias quoslibet contractus posse facere non 
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ambigitursi ; porém desde que as faculdades 
se perturbassem, desde que cessasse o inter
valle- lúcido, ficavam novamente inhabeis 
para contractar e o curador readquiria as 
suas funeções. 

O artigo 1058 (do nosso Código Civil) 
no n.° i.° diz: 

E prohibido o casamento aos menores de 21 annos e aos 
maiores inhibidos de reger suas pessoas e~bens, em quanto 
não obtiverem o consentimento de seus pais ou d'aquelles 
que os representam, nos termos do artigo 1061. 

Artigo 1067—O consentimento dos contrahentes, para 
o casamento, só pôde prestar-se irrevogavelmente no pró
prio acto da celebração d'elle. 

Artigo 1075 § 2.0—A declaração deve também ser acom
panhada das certidões de idade dos contrahentes, e de docu
mentos que provem consentimento dos seus superiores legí
timos se d'elles carecerem. 

Artigo 1069—O casamento catholico só produz effeitos 
civis sendo celebrado em conformidade com as leis canóni
cas recebidas n'este reino ou por ellas reconhecido... 

Artigo 314—Serão interdictos do exercício dos seus direi
tos os mentecaptos, e todos aquelles que pelo estado anor
mal das suas faculdades mentaes se mostrarem incapazes de 
governar suas pessoas e seus bens. 

§ único. Esta interdicção pôde applicar-se a maiores, 
ou a menores, com tanto que, n'este ultimo caso, seja reque
rida dentro do anno proximo á maioridade. 

Artigo 315—A interdicção pôde ser requerida por qual
quer parente successivel, ou pelo cônjuge do desassisado. 

Artigo 316—A interdicção será requerida pelo ministé
rio publico : 

t 



50 

i.° Na falta das pessoas mencionadas no artigo ante
cedente; 

2.° No caso de demência acompanhada de furor, ou 
tendo o desassisado filhos menores, se as sobreditas pes
soas a não requererem. 

Artigo 334—Todos os actos e contractos, celebrados 
pelo interdicto desde o dia em que a sentença de interdicção 
fôr registada e publicada, serão nullos de direito, se a dita 
sentença passar em julgado. 

Artigo 335—Os actos e contractos celebrados pelo in
terdicto antes da sentença, só podem ser annullados, pro-
vando-se que a esse tempo já existia, e era notória, a causa 
da interdicção, ou era conhecida do outro estipulante. 

Artigo 695—Nenhum contrahente pôde soccorrer-se á 
nullidade resultante da incapacidade do outro contrahente, 
nem allegar erro ou coacção para que haja contribuído. 

Artigo 10S6-O casamento catholico só pôde ser annul-
lado no juízo ecclesiastico e nos casos previstos nas leis da 
egreja recebidas n'este reino. 

* 

Da legislação exposta se conclue que a 
loucura impede o casamento, porque o alie
nado não pôde consentir livremente, condi
ção indispensável para a realisação de todo 
e qualquer contracto, tanto pelo direito na
tural, como pelo direito escripto. Mas pela 
doutrina do art.0 1:067, ° consentimento 



5i 

só pôde prestar-se no acto da celebração do 
casamento, o que não impede, que o louco 
lúcido, o descendente de alienados, ou ainda 
o que tenha tido accessos de loucura, possa 
dar este consentimento, apparentemente li
vre em muitos casos; e assim, numerosas 
uniões entre indivíduos portadores d u m a 
mancha psychopathica vão augmentar legiti
mamente a cifra dos alienados. A lei não 
abrange estas formas, aliás as mais perigo
sas ; os meios de que se serve só fazem en
trar como impedimentos as formas eviden
tes aos olhos do leigo. 

No antigo direito Romano, como vimos 
acima, ao louco nos intervallos lúcidos era 
suspensa a tutella e era-lhe permittido ca
sar. Os jurisconsultos discutiam se o des
cendente d'alienados poderia contrahir o 
casamento. Ninguém o duvidava quando se 
tratava do sexo feminino; porém era veda
do aos descendentes do sexo masculino 
quando o seu pai fosse alienado, porque 
lhe atribuíam um papel infalível na heredi
tariedade e transmissão da lesão. 

O Código Civil francez impede que o 
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alienado lúcido consinta livremente, obri-
gando-o á tutella. (*) 

O nosso Código nos art.os 314 e 316-2.0 

que se referem ao mesmo assumpto não 
attinge a correção da legislação franceza 
n'esta parte. 

Porém a lei, ainda que fosse terminante, 
não cortaria o mal pela raiz, porque não 
pôde evitar que aquelles indivíduos pro
criem. E, além d'isso era por vezes um ata
que á liberdade de cidadãos com direito a 
ella, porque, nem todos os descendentes 
d'alienados a jortiori o virão a ser ou os 
seus filhos, e, nem todos 03 casos de loucura 
são incuráveis. Concluímos pois que o ca
samento do individuo tendo tido accessos 
de loucura ou do descendente d'alienados 
não deve ser prohibido por lei. 

E' da civilisação pura e illustrada na 
corrente dos deveres sociaes, dos deveres 
para com a humanidade e para com a espé
cie, e finalmente da regeneração dos costu
mes, que derivará a regeneração da espécie. 

f1) Art.0 489 —Le majeur qui est dans un état habituel 
d'imbécillité, de démence ou de. fureur, doit être interdit, 
même lorsque cet état presente des intervalles lucides. 
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Ao clinico cumpre advertir com critério 
o seu cliente, e a este dirigir-se ao alienista 
illustrado (quando se trate de questões de 
tão subido interesse em materia de casa
mento), único auctorisado a responder com 
precisão o que convém fazer para bem indi
vidual e social, único capaz de pesar o va
lor d u m dado stigma de diathese psycho-
pathica, e de concluir finalmente, pelos 
elementos que lhe são fornecidos, a maior 
ou menor certeza de cura completa ou de 
recidiva d u m accesso. 

* * 

Resta-nos tirar ainda uma outra con
clusão para terminar este capitulo ; e é : se 
o casamento deveria ser annullado quando 
se demonstrasse a prévia loucura d'um dos 
cônjuges. 

Perante a nossa legislação são conside
radas como causas de nullidade de matri
monio :—o erro de pessoa, a impotência e a 
falta do consentimento livre (artigo 643 do 
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Código Civil e §§ 214 e 220 dos Inst. de 
D. Civil, que acima transcrevemos), exis
tentes, já se vê, ao acto da celebração d'elle 
(art.0 335). 

Um caso de nullidade por impotência, 
vergonhosamente provado, aponta a historia 
da nossa dynastia reinante. Parece porém 
pelo testemunho da mesma historia, que não 
se tratava simplesmente de impotência phy-
sica, pois que a accidentada vida. de D. aAf-
fonso VI, desde o berço deixa presumir a 
existência dum degenerado, o que também 
era motivo bastante de nullidade e que 
mancharia menos a coroa e a moralidade. 

Entre as causas que podem retirar aos 
contrahentes o livre consentimento, base es
sencial d'uniao conjugal, figura em primei
ra linha a loucura e portanto como causa 
de nullidade do matrimonio quando existen
te ao acto da sua celebração. E' um dos im
pedimentos dirimentes em direito canónico. 

O mesmo acontece na legislação fran-
ceza. (*) Assim se torna indispensável, por
que num acto que tem por balisa o livre 
consentimento, se, por engano ou fraude, 
qualquer lesão psychologica d'um dos es-
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posos passou desapercebida aos olhos do 
outro, seria uma condemnação injusta o 
ficar este sujeito a supportar por toda a vi
da um louco e a concorrer para a formação 
d'uma família de degenerados. 

Assim como também seria injustiça que 
um dos cônjuges, que conhecia anterior e 
positivamente o estado dalienação do ou
tro, se consorciou com elle para tomar par
te nos seus haveres que de direito não lhe 
pertencem. Os exemplos de nullidade pelo 
facto dalienação mental são raros. 

Nos tribunaes francezes tem ultima
mente sido julgados, sem provimento, al
guns processos tendentes a requesitar a 
annullação do matrimonio allegando como 
causa a loucura anterior. Porém o exame 
consciencioso dos peritos, (entre outros o 
celebre alienista Legrand du Saulle) basea
do no grau de gravidade e antiguidade da 
alienação mental, levou á conclusão de que 

(i) Art.» 146 du Code Civil. Il n'y a pas de mariage 
s'il n'y a point de consentement. 

Art • 5o3 Les actes antérieurs à l'interdiction pourront 
être annulés si la cause de l'interdiction existait notoirement 
à l'époque des diets actes. 
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o consentimento foi livre e portanto o ma
trimonio estava valido. 

A intervenção do medico legista é indis
pensável e embaraçosa em casos d'esta na
tureza. Não se lhe pergunta pelo estado 
psychico actual dum dado individuo em que 
um exame directo forneceria elementos va
liosos para uma resposta exacta; mas pela 
presença ou não existência de loucura no 
acto do casamento n'uma epocha remota, 
casos estes em que só faz luz o exame indi
recto fornecido pelo testemunho de pessoas 
ordinariamente estranhas á sciencia, o que 
offerece graves difficuldades para chegar a 
um juiso seguro. De resto chocam-se em 
questões d'esta natureza interesses valiosos 
.que tornam suspeitos muitos depoimentos. 

O exame directo pôde porém algumas 
vezes decidir a questão ; e é o caso da idiotia, 
imbecilidade e fraqueza de espirito, doenças 
congénitas ou adquiridas em idade em que 
o casamento não pôde ainda realisar-se. 

A annullação segundo a doutrina do 
art. 695, não pôde ser pedida por qualquer 
dos contrahentes ; mas podem requerel-a os 
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herdeiros ou parentes, ou o ministério pu
blico na sua falta. 

Segundo a legislação franceza a annul-
lação pôde ser pedida por um dos esposos 
ou por ambos (1). 

(*) Artigo 180 — Le mariage qui est contracté sans le 
consentement libre des deux époux ou de l'un d'eux ne 
peut être attaqué que par l'époux ou par celui des deux dont 
le consentement n'a pas été libre. 



CAPITULO III 

Sem entrarmos em apreciações respeito 
aos benefícios ou malefícios que para a socie
dade advenham pela auctorisação ou aboli
ção do divorcio, historiando-o rapidamente 
no que mais de perto interessa o caracter 
d'esté capitulo e, transcrevendo a legislação 
franceza respectiva, bem como a nossa rela
tiva á separação de pessoas, concluirei este 
capitulo e finalmente o meu humilde traba
lho, considerando se a loucura deveria ser 
causa de dissolução do matrimonio pelo di
vorcio ou de separação de pessoa. 

O divorcio data quasi do casamento se
gundo Voltaire ; e a propósito diz elle : «Je 
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crois pourtant, que le mariage est de quel
ques semaines plus ancien, c'est-à-dire qu'on 
se querella avec sa femme au bout de quinze 
jours, qu'on la battit au bout d'um mois et 
qu'on se sépara après six semaines de coha
bitation». 

Elle era também admittido pela lei he
braica como consta da Biblia : 

« Si acceperit homo uxorem et habuerit 
earn, et non invenerit gratiam ante óculos ejus 
propter aliquant fœditatem, scribit libellum 
repudii, et dabit in manu illius et dimittet 
earn de domo sua)) (*). 

D'onde se vê que a mulher podia ser re
pudiada por qualquer defeito que desagra
dasse ao marido. 

Entre os povos Orientaes e os Israelitas 
só aos maridos era permittido requerer o di
vorcio. 

A legislação Romana de todas as epochas 
dá leis relativas ao repudio e ao divorcio. 

Assim o código de Justiniano dispu
nha: 

«St maritus uxori ab initio matrimonii 

(*) Deut, cap. 24, v. 1. 
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usque ad duos annos contínuos computandos 
coire minime propter naturalem imbecilitatem 
valeat, possit mulier repudium marito mitte-
re. Idem etiam marito propter sterilitatem fce-
minœT) (1). 

De modo que esta lei permittia á mulher 
repudiar o marido que durante dois annos 
a contar do casamento fosse impotente por 
demência (naturalem imbecilitatem) ; e tam
bém permittia ao marido repudiar a mulher 
que fosse estéril (propter sterilitatem). 

E ainda o "Digesto estatuía : —furiosam re-
pudiari posse quia ignorantis loco habetur (a); 
permittindo assim que o marido repudiasse 
a mulher furiosa por causa da sua igno
rância; d'onde se infere que no espirito 
d'esta lei estava admittir o repudio da 
mulher desassisada. Durante a Republi
ca foram raros os exemplos de divorcio, 
porém, durante o Império o divorcio tornou-
se tão geral que chegou ao excesso extraor
dinário de ser uma honra especial para a mu
lher que não tivesse mais do que um marido 

(i) Livro 5.°, tit. 17, lei io.a e seu commentano, 
(3) Livro 24, tit. 2, lei 4.* 



02 

o que raro acontecia, e, quando acontecesse, 
era gravada no seu tumulo esta inscripção : 
—xConjugipiae, inclytae, univirae». 

Egualmente era permittido o divorcio en
tre os Gregos e é interessante o modo como 
o legislador punia o marido impotente, que 
se casava enganando a mulher para lhe apa
nhar a herança. Refere-o assim Plutarco na 
vida de Solon, traducção de 'Rjcord:— «Une 
autre de ses lois, qui me parait aussi absurde 
que ridicule, c'est celle qui permet à une ri
che héretière, dont le mari est impuissant, et 
ne l'a épousée qu'en vertu de la loi, et trou
vent juste qu'on punisse la cupidité de ceux 
qui, inhabiles au mariage, épouse de riches 
héretières, pour jouir de leurs biens, et s'au
torisent de la loi pour outrager la nature, 
instruits que leurs femmes pourront s'atta
cher à un autre ou ils renomeront au ma
riage, ou ils ne se marieront que pour leur 
honte, et pour subir la juste peine de leur 
avarice et de leur imprudence». 

O divorcio podia ser pedido pelo marido 
ou pela mulher. 

Em França o. divorcio entrou com os Ro
manos e persistiu com intermittencias mais 
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ou menos prolongadas até á lei de 8 de maio 
de 1816 que o abuliu permittindo a separa
ção de pessoas. Ha annos porém, foi elle 
novamente auctorisado pela lei Naquet. Po
dia ser pedido pelos dois esposos ou por um 
só, nos seguintes casos: 

i.° de loucura; 
2° de condemnação a penas infamantes 

ou afflictivas ; 
3.0 de crimes, sevícias ou injurias gra

ves dum dos esposos na pessoa do outro> 
4.0 de desvio de costumes, notório du

rante o casamento ; 
5.0 de abandono por dois annos ou 

mais; 
6.° de ausência sem noticias durante 5 

annos; 
7.0 de emigração. 
Hoje porém entre as causas de divorcio 

sancionadas pelo Código FrancezO, não 
I1) Art. 229—Le mari pourra demander le divorce pour 

cause d'adultère de sa femme. 
Art. 23o—La femme pourra demander le divorce pour 

cause d'adultère de son mari, lorsqu'il aura tenu sa concu
bine dans la maison commune. 

Art. 23í—Les époux pourront réciproquement deman
der le divorce pour excès, sévices ou injures graves de l'un 
des époux envers l'autre. 
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figura a loucura ; mas antes, e muito ao 
contrario da legislação antiga, a legislação 
actual (*) ordena á esposa interdicta a tu-
tella do marido e vice-versa. 

Em Portugal nunca foi permittido o di
vorcio. Coelho da Rocha nas Inst. de D. Ci
vil quando trata da separação de cônjuges, 
diz no § 237 : 

O matrimonio validamente contrahido não se dissolve, 
senão pela morte natural d'algum dos cônjuges ; por que a 
Egreja Catholica, querendo realçar a sanctidade d'esté sa
cramento, que representa a união d'ella com Jesus Christo, 
e obstar ás consequências dos divórcios, sempre funestas 
para os próprios cônjuges, para seus filhos e para o Estado, 
declarou os matrimónios indissolúveis quoad vinculum. Trid. 
1. 24, cap. 7 e 8. Porém para occorrer á sorte dos cônjuges 
permitte-se a separação quoad thorum et choabitationem, 
quando entre elles rompe tal indisposição que não deixa obter 
os fins do matrimonio, e põe em perigo a vida d'algum ; 
como: i.° por causa d'adulterio da mulher, 2.0 no caso de 
sevícias. 

O Código Civil sancciona leis que dizem 
respeito á separação de pessoa e bens; dou
trina dos artigos : 

(*) Art. 5o6—Le mari est, de droit, le tuteur de sa 
femme interdite. 

Art. 507—La femme pourra être nomée tutrice de son 
mari. E t c . . . 
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i2o3—A sociedade conjugal pôde ser interrompida, ou 
pelo que toca ás pessoas e aos bens dos cônjuges, ou só pelo 
que toca aos bens. 

1204 — Podem ser causa legitima de separação de pes
soas e bens : 

i.» O adultério da mulher; 
2.0 D adultério do marido com escândalo publico, ou 

completo desamparo da mulher, ou com concubina teúda 
e manteúda no domicilio conjugal ; 

3.° A condemnação do cônjuge a pena perpetua; 
4.0 As sevícias e injurias graves. 

Como se vê não considera a loucura como 
causa de separação, mas, segundo a doutrina 
do artigo—320—i.°, impõe ao outro côn
juge a tutella do cônjuge interdicto, á seme
lhança da legislação franceza. 

* * 

Deprehendemos do que vimos de dizer que 
as legislações antigas, que admittiam o divor
cio, não tinham em vista o verdadeiro fim do 
casamento—« consortium omnius vitae, di-
vini et humani juris communicatio » ; porisso 
que admittiam a loucura como uma das suas 
causas de dissolução pelo divorcio e portanto 

T 
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a expulsão do cônjuge doente do seio conju
gal, justamente quando mais necessária se 
lhe tornava a assistência e protecção do seu 
conjuncto. Os legisladores consideravam a 
procreação e educação dos filhos como fim 
único do matrimonio, o que os levou ao es
tabelecimento de leis falsas e deshumanas. 

Como diz Henri Ahrens na l?hylosophie 
du 'Droit, a procreação é antes effeito è não 
fim do casamento : — « Cependant le but du 
mariage ne consiste pas uniquement, corne 
plusieurs auteurs l'ont prétendu, dans la pro
creation et l'éducation des enfants ; la pro
creation est plutôt un effet naturel que le but 
de l'amour sexuel. Car si le but du mariage 
consistait dans ce fait les lois ne pourraient 
pas permettre le mariage aux personnes 
trop âgées, pour avoir des enfants. L'usage 
a été mieux en accord avec la vraie notion 
du mariage que ces theories exclusives». 

E, ainda este auctor não tira todas as con
sequências da falsa theoria, que adopta como 
fim único do casamento a procreação e edu
cação dosjilhos. Tirou apenas a consequên
cia de se não poder permittir o casamento en
tre pessoas em edade de não poderem ter fi-
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lhos. Mas as leis citadas e nomeadamente a 
Hebraica e a Romana tiraram muitas outras 
consequências, como a de poder dissolver-se 
o casamento pela impotência do marido, pela 
esterilidade da mulher e pela demência que 
é uma espécie de impotência, ou por qual
quer motivo que desagradasse ao marido. 
Estas consequências que ninguém pôde 
acceitar, como deprimentes que são da ver
dadeira natureza e fim do casamento, são a 
condemnação da theoria da procreação como 
seu único fim. Vêem o casamento simples
mente pelo lado material, sacrificando-lhe o 
fim moral logo que aquelle se não realise, 
permittindo o divorcio ou a separação, em 
casos de doença. 

A legislação moderna da quasi totalidade 
das nações civilisadas acceita e concede toda 
a protecção legal ao casamento encarando-ò 
debaixo do seu verdadeiro fim : communhão 
de toda a vida physica e moral dos cônjuges 
com o fim de viverem juntos, de se socçorre-
rem e ajudarem mutuamente; assim dispõe 
H. Ahrens, no § 96 do 2.0 vol. da sua ̂ Phi
losophie du 'Droit. 

Ora, é justamente no estado de doença, 
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e em especial n'uma doença tão desoladora— 
a perda das funcções mais nobres da vida— 
que os cuidados do cônjuge se tornam indis
pensável remédio para o seu consorte, que 
nem sempre está incapaz do trato familiar, 
por mais grave que seja a forma de loucura, 
podendo ser rodeado de todos os cuidados 
conjugaes quando no seio da família, ou vi
sitado e soccorrido na casa de saúde, quando 
a sequestração se torne indispensável. 

Attendendo portanto ao verdadeiro fim 
do casamento e aos dictâmes da sã razão, é 
evidente que a loucura não deve ser causa de 
divorcio ou de simples separação de pessoas. 

As nações Europeias, que admittem a 
loucura como causa de divorcio (Suissa e al
gumas províncias da Allemanha), decretam 
que a alienação deve ter durado 3 annos e 
ser declarada incurável por três peritos. 

A proposta de reforma apresentada no 
parlamento Francez por Guillot era assim 
concebida: «Que a alienação mental d'um 
dos esposos durando de ha 2 annos e consi
derada incurável por três peritos fosse causa 
de divorcio ». Parece-nos que este 
legislador despresa em parte os fins mais no-



69 

bres do casamento e se baseia na incurabili-
dade, na morte moral do cônjuge alienado, 
que já não é o mesmo ser com quem a união 
havia sido contrahida 

Porém esta morte é muitas vezes appa
rente, como veremos ; e, mesmo que fosse 
real seria sahir do verdadeiro fim do casa
mento despresando um dever sagrado, o res
peito pelo cônjuge doente a quem se deve 
assistência, aproveitando para o abandonar 
uma causa de que foi victima involuntaria
mente. 

Posição embaraçosa a do clinico que te
nha de pronunciar a incurabilidade de casos 
de loucura que, se hoje são tidos como tal, 
podem amanhã ser curáveis ! Se mesmo são 
incuráveis podem ter momentos lúcidos em 
que o doente podesse pensar na sua esposa, 
nos seus filhos e ser por elles visitado! E 
que desespero sabendo que já lhe não per
tencem?! 

Qual o clinico que quereria assumir a si 
a responsabilidade de assignar um attestado 
de incurabilidade que serviria de base para 
o juiz pronunciar o divorcio? 

Casos ha em que a incurabilidade depois 
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d'um certo período, d'uma serie de remis
sões e recidivas, se torna definitiva, e a cons
ciência pôde ficar tranquilla ao pronuncial-a; 
porém em alguns casos, tão perto da morte, 
que a decisão da sentença de divorcio coin
cidiria proximamente com o termo da vida ! 

E' o que acontece por exemplo na para-
lysia geral, porque, a não ser assim, pôde ser 
dado como incurável um paralytico que de
pois d'uma serie d'accessos, se torna lúcido 
e capaz de entrar no seio da familia. Mas, se 
o divorcio lh'o roubou condemnando-o ao 
desamparo, ao desespero e a um mal talvez 
maior do que a doença que o affligia, a 
quem attribuir tal responsabilidade? 

A mania, monomania e melancholia ofTe-
recem raras probabilidades de cura, quando 
passaram ao estado chronico com sympto-
mas de demência. Mas, bastam esses raros 
casos de cura depois de decorridos annos so
bre a supposta incurabilidade para também 
levar o clinico á duvida em affirmar a incu
rabilidade definitiva. 

A loucura circular, geralmente incurável, 
pôde também levar a erros de prognostico, 
pela longa duração que ás vezes apresentam 
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os accessos de agitação e de depressão que a 
caracterisam. 

Não nos referimos a outras formas de 
alienação mental que, por trazerem estigmas 
evidentes, uma conscienciosa selecção para 
Q casamento n'elles poderia attender, evi
tando d'est'arte que hoje ou amanhã admit-
tida a loucura como causa de separação ou 
divorcio se valessem duma tal lei, que não 
daria mais do que logar a grandes e muitís
simas vezes vergonhosas edescaroadas espe
culações. 



PROPOSIÇÕES 

A n a t o m i a — A cellula móbil do tecido conjuncti
ve e o leucocyto, não são mais do que elementos lym-
phaticos. 

P h y s i o l o g i a — A hereditariedade é ao mesmo 
tempo conservadora e destruidora. 

T h o r a p o u t i c a — Nos pensos antisepticos prefe
rimos ao iodoformio o emprego do salol. 

P a t h o l o g i a e x t e r n a — Na cura dos apertos 
uretraes preferimos a uretrotomia á electrolyse. 

I ? a t l » o l o g ; i a i n t e r n a — Na classificação das 
doenças mentaes preferimos a de Krafft-Ebing. 

P a t l i o l o g - i a g r e r s i l — A hereditariedade é um 
lactor indispensável no apparecimento das doenças mentaes 
não traumáticas. 

O p e r a ç õ e s — A trepanação tem um futuro auspi
cioso no tratamento das doenças mentaes. 

A n a t o m i a p s r t l i o l o g i c a , — O engrossamen
to, opacidade e adherencias das meningias não constituem 
as lesões características da paralysia geral. 

P a r t o s —No diagnostico dos apertos da bacia, opta
mos pela pelvimetria digital. 

M e d i c i n a l e g a l — O casamento in articulo mor
tis devia ser legalmente prohibido. 

VISTA IMPRIMA-SE 

O Director interino 

cA. Brandão. T>r. Souto. 
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