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Le suicide est dans un grand 
nombre de cas le résultat d'une 
maladie mentale, d'autres fois il 
peut être considéré, suivant les 
causes que le provoquent et 
les circonstances qui l'accompa
gnent, comme une faiblesse, une 
faute ou un crime. 

F. Leur et. 

O suicídio é para algumas intelligencias um phe
nomena que gravita na orbita da alienação mental. 
Considerado por uns como uma vesânia, por outros 
como um symptoma de alienação, por outros finalmente 
como uma affecção svi generis, seria um accidente li
vre d'imputaçao na existência individual, se a analyse 
não descortinasse n'um grande numero de casos uma 
illação contraria. 

Inspirado por estas idêas tentei escrever o presente 
trabalho. 

Para assim proceder comecei por estudar a causa
lidade do accidente e as suas condições, examinando 
as estatísticas e decompondo todos os seus elementos. 
Sem idea preconcebida cheguei á conclusão que idea
va ; que em materia de suicidio muitos alienistas pec-
cam por extremamente systematicos e generalisadores, 
deduzindo conclusões que a experiência reprova. 

Declaro, que não tenho a pretenção de apresentar 
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um trabalho completo sobre o suicídio, pois este as
sumpto prende com todos os ramos do saber humano. 
No campo medico tractei de limitar o meu estudo. 

E' meu propósito descrever em leves traços algu
mas condições de causabilidade do suicídio, apresen
tando circunstancias inhérentes ao acto, que me pos
sam auxiliar na sua definição, estabelecido o que po
derei entrar no coração da questão, que enunciarei as
sim : o suicida nem sempre é um alienado. 

Elaborarei então um outro capitulo intitulado o suicí
dio espontâneo, comprehend endo uma serie d'argumen-
tos e factos, que mais vão corroborar o meu pensa
mento ha pouco emittido, do que traduzir uma idôa 
nova. 

Finalmente, como não desconheço, que os aliena
dos se suicidam frequentemente, pois que a loucura 
na etiologia do suicídio goza d'um papel preponderan
te, confeccionei um ultimo capitulo denominado a lou
cura suicida, encerrando sob esta épigraphe todos 
aquelles accidentes de mortes voluntárias, que tem to
gar na alienação mental. 

Eis a synthèse do meu trabalho. 
A complexidade, as filiações do assumpto por um 

lado, por outro em alguns ponctos muitos problemas 
de solução duvidosa, são a melhor excusa que posso 
apresentar, como motivo de benevolência ao illustrado 
jury que me tem de julgar. 



CAPITULO I 

O suicídio—a sua definição 

No meio das influencias que sobre elle actuam, o 
homem luctando pela existência, depara a cada mo
mento com obstáculos de diversa natureza, que lhe 
embargam a acção, paralysando a sua actividade. Não 
é da indole do meu trabalho apontar aqui as casuali
dades, que eventual ou necessariamente, constituem, 
barreira ao livre funcionalismo das sociedades huma
nas. 

A miséria e a dor, foram, em todos os tempos, o 
triste tributo da humanidade, n'aquellas epochas afas
tadas, em que as sociedades apenas embryonarias não 

, tinham ainda nem sciencia, nem arte, nem industria, 
' em que o homem dominado pelas forças da natureza, 
encontrava com grande sacrifício a satisfação das suas 
primeiras necessidades, depois de uma lucta sem tré
guas. 

Muitas vezes então, o pensamento d'uma morte vo
luntária devia apresentar-se-lhe como o único recurso 
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contra os males d'esta vida, mormente quando as 
doenças, e os progressos da edade lhe impossibilita
vam o trabalho. 

Isto succedia nas primeiras edades da humanidade. 
Muitos séculos são passados, sem que se observem 
outras metamorphoses: o quadro da actualidade é 
uma reproduccão positiva do.passado; se presente
mente se caminha para um maior grau de aperfeiçoa
mento intellectual e moral, se o meio social confere 
novos elementos para uma existência mais favorável, 
egualmente vemos crescer a par e passo as necessi
dades. 

&' por isso que os attentados contra a vida pro
pria, apresentam grande razão de frequência na epo-
cha actual. 

Parecerá a alguém, que, pelo que deixo dicto, n& 
confesso apologista do suicídio ; acceito a phrase de 
Rousseau, que todo o homem que finge encarar a morte 
sem medo, mente : todo o homem teme a morte ; tal 
é a grande lei que domina os seres sensíveis. 

Se reduzido ao desespero o homem invoca a mor
te, mal as condições melhorem, desde logo deseja a 
prolongação da vida. Quem é mais diligente em con
servar a vida do que o individuo que apresenta uma 
fraca constituição ? parece que a vida lhe é tanto mais 
preciosa quanto mais exposto está a perdel-a; as
sim vemol-o subtrahir-se a todas as influencias que 
lhe podem ser nocivas, collocando-se em condições 
cuidadosas para equilibrar as leis da physica uni
versal. 

Quantas esperanças no infeliz minado lentamente 
por uma doença incurável?, conclue do seu estado pela 
physionomia dos seus amigos, pela assistência ou 
abandono dos medicos, e em todo o caso o amor da 
vida lhe segreda, que as lagrimas dos seus amigos 
são juizos sem fundamento. 

Se a vida fosse para o homem uma successão de 
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soffrimentos sem phases de praser, como conceber que 
lhe fosse repugnante? E' pois o bem estar, ou a es
perança de o possuir, que todos ambicionamos que 
motiva o receio de a perder. 

Mas, quando circumdado de sensações dolorosas, 
quando a sua imaginação espalha um véo pesado so
bre os dias que lhe restam, o homem, dominado pela 
dôr physica ou moral, maneja a arma do desespero, 
que lhe destroe a existência, suicida-se. 

0 suicidio considerado como um facto produzido 
por circumstancias variadas, em cujo numero entram 
as doenças e especialmente a loucura, apresenta diffe-
rença de causas, que se podem reduzir a duas cate
gorias. Assim, os motivos invocados pelos indivíduos 
em estado de razão para se suicidarem, são fornecidos 
pelas paixões, pelos desejos, desgostos, n'uma palavra 
por todos os excitantes ordinários da vida. Nos aliena
dos, pelo contrario, a tendência suicida, é occasionada 
pelas hallucinações, illusões, concepções delirantes, 
impulsos irresistiveis, por um verdadeiro estado pa-
thologico ; n'uns conserva-se o livre arbítrio, emquanto 
que nos outros não existe, ou está profundamente le
sado. 

Estudando o suicidio em todas as suas manifesta
ções, ninguém confunde o suicidio do alienado com o 
do individuo que tem a consciência do seu estado. 

Este critério é da mais subida importância. 
A denominação do suicidio não designa n'este tra

balho aquelles actos, que consecutivos a accidentes da 
alienação mental impellem os lypémaniacos e mono-
maniacos á morte voluntária, nem aquelles casos, em 
que a morte não resultando da vontade, seja motiva
da por um accidente ou uma imprudência, nem aquel
les de morte causada por meios de que se desconheça 
a acção lethifera; como por exemplo, uma pessoa que 
se envenenasse usando voluntariamente de substan
cias venenosas, ignorando porém, as suas proprieda-
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des toxicas; porque defino o suicídio, a acção de um 
individuo que, por qualquer causa e de qualquer ma-
míra, attenta contra a sua vida ou se expõe d morte 
consciente e voluntariamente, com a intenção de per
der a vida. 

A definição que acceito, dada pelos medicos alie
nistas, Bourdin e Falret, legitima a minha opinião em 
materia de suicídio ; mas, o que me produziu sensa
ção e que me causou admiração depois de uma leitu
ra pensada d'aquelles authores, foi sem duvida algu
ma uma definição por elles admittida, que esphacela 
as. suas proprias theorias sobre a natureza do suicí
dio. 

Para bem definir o suicídio foi necessário, que se 
conhecessem as cauzas intimas, immediatas do acto; 
que se examinassem com minucioso cuidado as ultimas 
palavras, as ultimas acções dos indivíduos que o de
sespero ou o desgosto da vida arrastava á morte vo
luntária. Desceu-se ao segredo da sua consciência e 
perguntou-se se esses motivos muitas vezes inexplicá
veis, não eram mais que symptomas d'uma verdadeira 
affecpão. 

Entrava a questão no domínio da medicina. 
Mas, como succède frequentes vezes, depois de se 

ter observado o suicídio n'um grande numero de alie
nados, deduziu-se d'um modo geral, que o suicídio era 
sempre o resultado d'uma affecpão mental, que depois 
de haver perturbado profundamente a intelligencia, 
privava o individuo da sua liberdade moral, conduzin-
do-o fatal e irresistivelmente a attentar contra a sua 
vida. 

Era assim, que subindo de consequência em con
sequência, se assemelhou o suicídio provocado pelas 
hallucinapões ou pelo delírio da mania á morte volun
tária de tantos homens, por justos títulos illustres, em 
completa intelligencia. Gollocou-se ainda no mesmo ní
vel, o infeliz, que se mata para se esquivar ao terror 
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da condemnação eterna ou ás perseguições incessantes 
de inimigos invisíveis, e o individuo que não teve 
energia para affrontai-, depois de ter vivido no luxo e 
na abundância todos os horrores da miséria e da fome. 

E, como é pouco frequente, que se pare uma vez 
na exageração e no erro, houve medicos, quf> ten
taram demonstrar, que o suicídio era uma affeccão do 
cérebro, mi generis, doença confirmada pela anatomia 
pathologica e pela etiologia physiologica. 

Finalmente, para os mais ousados, existia no cére
bro dos indivíduos, que se entregavam a este género 
de destruição, uma modificação material, palpável, 
sempre a mesma ou pelo menos de natureza análoga, 
que explicava perfeitamente o attentado. 

Porém, perante essas pretendidas verdades, mui
tos confessam a sua ignorância e a sua incredulidade; 
e d'esté modo de pensar são alguns alienistas moder
nos, que tem protestado com todas as forças contra 
a admissão d'uma doutrina tão desastrosa. Para estes, 
n'um grande numero de casos, o suicídio exprime um 
erro ou uma fraqueza, mas é sempre um acto perfeita
mente pensado, e executado com a plena liberdade do 
pensamento e da vontade. 

Esta derradeira illaçâo deduz-se logicamente do 
movei- ordinário do attentado, havendo uma notável 
harmonia entre a causa e o effeito. 

Não posso entrar na apreciação dos diversos facto
res espalhados no meio exterior, que pela sua acção 
funesta entram na categoria da etiologia do suicidio, 
pois isso me levaria mui longe e não frisaria bem o 
meu pensamento; mas quero examinar as condições 
de causalidade, que podem ser fornecidas pelos ele
mentos constituintes da organisação humana, pois que 
é da sua preponderância, do seu falso valor, que se 
tem concluído contrariamente á experiência. 

A nossa organisação prende com o passado pela 
hereditariedade, e se por um lado o homem é uma 

s 
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individualidade nova pela força da creação que lhe é 
inhérente, por outro lado é a continuação da sua ra
ça, da sua família, representando uma evolução qual
quer, transmittindo os caracteres de ordem physica e 
psychica ás gerações futuras. N'esta repercursão e no 
grau d'aperfeiçoamento natural occupa um logar notá
vel e de toda a importância para o meu assumpto, a 
sensibilidade, resultado do producto simultâneo de 
muitos elementos entre os quaes o temperamento, o 
caracter, a aptidão intellectual occupai» a primeira 
ordem. 

Não devemos perder de vista, que a ambição, o 
amor, o ciúme, finalmente todos os attributes huma
nos, estão submettidos á acção do sangue e dos ner
vos, da bile e da lympha, e que uma mesma paixão 
pode segundo as individualidades, revestir uma forma 
esplendida e magestosa ou uma forma repugnante e 
abjecta segundo a natureza dos agentes. 

É a organisação, com effeito, o primeiro impulso 
ao qual obedece o homem ; diligente, impressionavel, 
irritável ou íleugmatico segundo o temperamento é san
guíneo, nervoso, bilioso ou lymphatico, modiíica-se 
conforme o predomínio d'esté ou d'aquelle systema 
d'orgaos. 0 equilíbrio perfeito é excessivamente raro, 
e desde os primeiros annos se vê desenrolar a serie 
de signaes precursores, que nos indicam de que lado 
se inclina o edifício. 

É certo, porém, que os pheiiomenos assim succédera 
sob o ponto de vista theorico, mas é egualmente cer
to, que os factos são superiores às theorias, domi-
nam-as. 

Não duvido, que a transmissão de todos esses ele
mentos physiologicos mencionados tenham muita im
portância, como querem os medicos alienistas, porém 
isto em materia d'alienaçao mental, mas não para um 
acto puramente accidental, como o suicídio. 

Alguns factos se verificam, e que parecem provar 
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que o suicídio, em certos casos, é hereditário. Mas de
vemos notar, que nos factos observados a hereditarie
dade determinou n'uns o suicídio, n'outros a loucura 
sob qualquer das suas formas variadas. Estes factos 
foram collecionados pelos medicos que sustentam que 
o suicídio é sempre uma doença. Entretanto posso per
guntar, é a tendência ao suicídio que é hereditaria, 
ou antes a loucura da qual é um symptoma ? 

Ninguém duvida, que de todas as doenças é a alie
nação mental talvez a que se transmitte mais frequen
temente, perpetuando-se de geração em geração na 
mesma família; mas, que o suicídio, um phenomeno 
realisado sob o domínio de uma paixão violenta, d'uma 
catastrophe completamente imprevista seja hereditário, 
não comprehendo. Os indivíduos cujo suicídio as esta
tísticas classificam de hereditário, eram certamente 
alienados. Revendo os trabalhos apresentados pelas 
pessoas competentes observei, que mais de metade 
dos indivíduos, que faziam parte d'essas observações 
tinham alienados na sua família. 

Extranhas que pareçam as minhas asserções, só 
podem provar uma coisa : que o suicídio raras vezes 
é hereditário e unicamente quando é o resultado d'uma 
doença mental. Porém, vou mais longe, submettendo 
os factos de pretendida hereditariedade a uma outra 
interpretação. Citam-se exemplos de epidemias de 
morte voluntária. É um facto incontestável, e tudo me 
leva a crer, que o espirito de imitação e a publicidade 
dos casos são a causa mais activa d'esta espécie de 
contagio moral, que se propaga com rapidez, ferindo 
um grande numero de indivíduos sem parentesco al
gum. Como extranhar, que sendo assim um filho ou 
um irmão se suicidem, depois de serem testemunhas 
do altentado do pae ou do irmão? 

Um individuo suicida-se n'uma casa em Paris; um 
irmão vem assistir aos funeraes, e vendo o cadaver, 
exclama : Que fatalidade ! meu pae e meu tio suici-
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daram-se, meu irmão imita-os, e eu mesmo vinte 
vezes tive o pensamento de me lançar ao Senna du
rante a minha viagem. i 

É tão accenluado este poder imaginativo, que uma 
influencia instinctiva originada sob a alçada de um 
determinado phenomeno, parece a geradora das pre
disposições congénitas. Submeltam-se os factos a uma 
analyse rigorosa, ampliem as observações e veremos 
facilmente despontar a verdade. 

Falret no seu tratado do suicídio e da hypochon
dria aponta entre outras observações uma em que essa 
influencia é muito apreciável. 

Diz Falret ; 
A dix-neuf ans, elle apprit qu'un oncle, du côté 

paternel, s'était voluntairemente donné la mort ; cette 
nouvelle l'affligea beaucoup; elle avait oui dire que 
la folie était héréditaire, l'idée qu'elle pourrait un jour 
tomber dans ce triste état usurpa bientôt toute son 
attention. Elle cacha soigneusement á sa mère les lu
gubres idées qui l'obsédaient continuellement, mais 
elle les confia à un ecclésiastique qui fit des efforts 
inutiles pour la distraire. Cependant, comme ces en
tretiens lui procuraient quelque calme, elle continua 
á le voir de temps en temps pendant deux ans environ. 
Elle était dans cette triste positon lorsque son pré
tendu père mit voluntairemente un terme á son exis
tence. Dés lors M."'6... se croit tout à fait dévouée a 
une mort violente. Elle rejeté toute consolation, elle 
ne s'occupe que de sa fin prochaine, et mille fois elle 
répète : je dois donc périr comme mon père et comme 
mon oncle ! mon sang est donc corrompu. 

Cette dernière pensée acquit un très haut degré 
de certitude dans son esprit, lorsqu'à l'époque mens
truelle qui suivit de près, elle vit que le sang était 
en moindre quantité et beaucoup moins coloré. 

Elle ne douta plus que son sang ne fût entiôriment 
décomposé. Vivement tourmentée par cette crainte, 
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elle prend la résolution de se noyer ; elle laisse dans 
la chambre de sa mère un billet pour lui apprendre 
son funest sort, et elle court se précepiter dans la 
rivière; elle en est retirée sur-le-champ et rendue a 
la vie. 

Cependant, la mère de cette infortunée s'occupait 
de lui ménager une entrevue avec son véritable père. 
Après des démarches inutiles a rapporter pour notre 
object, et qui durèrent trois mois, le jour fut enfin 
pris ; on avertis la malade. Celle-ci refuse d'abord de 
croire au récit qui lui est fait. Cependant elle fenit 
par consentir á voir l'homme qu'on lui dit être l'au
teur de ses jours. La ressemblance physique fut si 
frappante, que la malade vit tous ses doutes se dissi
per á l'instant même. Dés lors madame... renonce á 
tout project de destruction; sa gaieté revient progres
sivement, et avec elle le rétablissement de sa santé. 
La menstruation seule conserve sou irrigularité pen
dant trois mois. Quatorze ans se sont écoulés depuis 
sa tentative de suicide. Madame... dans cete inter
valle, est devenue mère de trois enfants, et quoique, 
après son mariage, elle ait été plus malheurese que 
chez sa mère, quoiqu'elle ait été réduite à une très 
grande misère, jamais elle n'a senti se renouveller son 
affreux penchant au suicide. Elle jouit du libre exerci
ce de toutes ses facultés intellectuelles ; et, d'après 
les renseignements que j'ai obtenus, elle élève ses 
enfants avec la plus grande tendresse. Falret. log. cit. 
pag. 355. 

E' evidente que n'esta mulher a tendência suicida, 
as tentativas sem fructo, os accessos de mania e me
lancolia consecutivos, foram o produeto directo e im
mediate da convicção de que, a loucura sendo heredi
taria, ser-lhe-ia impossível de se esquivar a esta sor
te, e que cedo ou tarde tentaria contra a sua vida, 
como o pae e o tio. 
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Tam verdade é isto, que para debellar rapida
mente e d'uni modo duradouro uma doença que se 
manifestava com caracteres tam graves, foi sufflciente 
persuadil-a, que o individuo com o qual tinha vivido, 
não era realmente seu pae. 

Desde logo os projectos de destruição são inteira
mente esquecidos, os symptomas da alienação mental 
desvanecem-se, se bem que a saúde physica só mais 
tarde se restabeleceu. 

0 que se passou n'esta interessante observação 
deve sem duvida alguma ter logar nos outros casos. 

E, quando muitos suicídios teem logar n'uma mes
ma família, nada mais commum para aquelles que so
brevivem, do que possuirem-se de um estado de tris
teza continuada que fixa a imaginação constantemente 
no caso fatal; e é então que se principia por sentir 
essa perniciosa influencia, que todos conhecem. 

D'esta sorte, esta transmissão do suicídio espontâ
neo ou livre dos pães aos filhos, me parece poder fi-
liar-se mais n'essa influencia moral e instincliva do que 
n'uma predisposição orgânica e congenita, cujos ca
racteres não tem sido propriamente indicados por al
guém. 

Não é pois certo, qne em materia de suicídio exis
tem muitos problemas de solução duvidosa? 

0 suicídio nem sempre é o resultado da loucura 

Analysaádo os escriptos dos medicos que estuda
ram esta questão, pude formular as seguintes pergun
tas : o suicídio é um acto voluntário ? ou deve ser con
siderado como uma doença, como um symptoma da 
loucura ? 

Os trabalhos de Esquirol, Falret e Bourdin, que 
fazem prevalecer a idêa que combato, apresentam af-
firmapões tam exclusivas, conclusões tam contradicto-
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rias com a experiência, que justificam bem o pouco 
critério que presidiu aos seus estudos. 

Esquirol (Traité des maladies mentales, t. i, pag. 
528) depois de ter estabelecido d'um modo geral, que 
o suicidio não pôde caracterisar uma doença, e que 
pelo facto de se ter feito d'elle uma affeccão mi gene
ris, é que se edificaram proposições geraes, desmen
tidas pela experiência, diz mais longe, que o suicidio é 
quasi sempre um symptoma de alienação mental. E como 
não se fizesse ainda bem comprehender, tractando da 
criminalidade do accidente, conclue : sendo o suicidio 
o eífeito d'uma doença, não pode ser punido; a lei só 
applica o castigo aos actos voluntariamente executa
dos na plenitude da rasão. Ora, creio ter demonstra
do que o homem attenta contra a sua vida, quando 
delira, e que os suicidas são alienados. 

Por estas citações se vê, que o distincto alienista 
á medida que avança no seu trabalho, vae desfazendo 
pouco a pouco as~ duvidas que tinha no começo. Isto 
talvez se explique facilmente, ponderando que Esqui
rol estudou o suicidio n'um hospício d'alienados. 

Sem duvida, os individuos que ahi se tinham apre
sentado á sua observação com tendência d'attentar 
contra a vida propria, obedeciam a um impulso patho-
logico, pois a loucura era manifesta, e o que ninguém 
nega, e que Esquirol demonstra, é que essa patholo-
gia é acompanhada d'uma tendência mais ou menos 
pronunciada para o suicidio. 

Porém, se Esquirol submettesse a sua critica, os 
factos numerosos, que se originam fora da sua circum-
scripção, e nos quaes é impossível encontrar vestígios 
d'alienaçao mental, não concluiria, como concluiu. 

Quem pôde sustentar, que em todos os casos, o 
assassinato, o roubo, o envenenamento sejam o resul
tado fatal d'uma affeccão? 

Dil-o Esquirol, quando em muitas paginas do seu 
livro escreve, que o desvario das paixões é sempre 
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um signal de loucura, pois que é a paixão que ora 
impelle o individuo ao suicídio, ora ao crime. 

Está bem demonstrado que o criminoso obra com 
discernimento e sabe perfeitamente o que faz. Os pro
cessos provam, que o culpado calcula com precisão 
mathemalica o seu projecto, prevê todas as circums-
tancias, caminha lentamente porém resoluto para um 
fim determinado. As precauções são taes, que muitas 
vezes o crime se não pôde descobrir. De sorte que as 
acções sendo criminosas podem ser executadas, e o 
são diariamente por indivíduos em completo estado de 
razão, e é necessário ser alienado para n'um instante 
pôr termo a uma existência, que lucta sem descanço 
com toda a espécie de privação. 

Esquirol (log. cit. pag. 523) estudando o suicídio 
provocado pelas paixões descreve duas espécies de 
suicídio ; o suicídio involuntário agudo e o suicídio 
chronico ou voluntário. 

No suicídio involuntário, diz Esquirol, «o espirito 
mostra-se fortemente abalado por uma affecção violenta 
e imprevista, as funcções orgânicas perturbam-se, a 
ríizão desvaira e o homem perde a consciência de si; 
delira, commette acções irreíletidas, contrarias aos seus 
instinctos e aos seus interesses.» Isto tanto se pôde 
applicar ao suicídio como ao homicídio, sobre tudo 
quando diz, que a cólera e o ciúme arrastam o ho
mem mais tranquillo a manchar a mão no sangue do 
seu melhor amigo. 

0 suicídio chronico é segundo este author mais 
lento na acção sobre o organismo, ainda que os resul
tados sejam os mesmos. «As paixões violentas, diz 
Esquirol, nem sempre impellem subitamente o indivi
duo apaixonado a practical- actos de furor. Quando a 
paixão é primitiva, quando se prevê a impressão mo
ral, a sua acção é mais lenta, se especialmente tem 
logar nos indivíduos debilitados ou d'um temperamento 
lymphatico. Surdamente minado pelo ódio ou pelo 
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ciúme, pelos enganos da sorte e da ambição, o ho
mem chega lentamente e por paroxysmos successivos 
ás mais funestas resoluções. As paixões ainda que 
actuem lentamente, nem por isso enfraquecem menos 
os órgãos perturbando a razão e destruindo a vida; 
e quando é possivel subtrahir estes desgraçados do 
seu furor, apresentam todos os signaes do desespero 
e todos os caracteres da lypémania. 

Muitos attentam contra a sua vida sem saberem o 
que fazem ; outros asseveram, que se não recordam 
do que fizeram; outros finalmente tiveram hallucina-
ções singulares. Tal é o suicidio voluntário, porém 
chronico.» Esquirol (log. cit. pag. 536). 

Nos indivíduos d'esta categoria a liberdade moral 
encontra-se profundamente lesada; obram sem cons
ciência, e como compre.hender que Esquirol denomine 
suicidio voluntário, o acto de um individuo que attenta 
contra a sua vida sem saber o que faz, ou para obe
decer a concepções, a hallucinações singulares ? 

Lisle, medico alienista, fora o assistente de um in
dividuo, que apresentava todos os caracteres d'uma 
melancolia bem caracterisada. 

Subjugado quasi constantemente por hallucinações 
do ouvido e da vista, os gestos e as acções d'esté 
homem eram a reproducção fiel das ordens, que ima
ginava receber do céo. Persuadido que uma condem-
nação terrível lhe estava lavrada, como expiação de 
crimes imaginários, julga apasiguar os seres superio
res, que o perseguem, por uma abnegação absoluta 
da sua vontade. Entrega-se a actos extravagantes e 
perniciosos, e em certos momentos recusa toda a es
pécie d'alimentos. Alguns dias se passam em que o 
amor pela vida não lhe era indifférente ; lastima a sua 
mãe e prefere succumbir á inanição do que desobede
cer às suas hallucinações. Os conselhos do medico de 
nada lhe valeram. 0 doente repelle obstinadamente 
toda a nutrição até que uma remissão d'aquella cruel 
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doença lhe deu algum repouso. Os intervallos de bem 
estar vão escaceando, as allucinacões adquirem tal 
frequência, que no fim d'alguns dias o doente succum-
be á inanição. 

Esta observação pinta bem o suicídio chronico de, 
Esquirol, o suicídio voluntário; todavia este suicídio' 
não foi executado, com a plena liberdade da vontade 
e do pensamento, a symptomatologia da loucura-suici-
da explica a observação de Liste. 

Esquirol affirma, que em todos os casos a loucura 
existe, mas a questão não se limita simplesmente a 
uma aífirmação, é necessário uma demonstração. 

Esquirol observou um certo numero de suicídios 
entre os alienados, estudou estes casos com minucioso 
cuidado e partindo do particular para o geral, gene-
ralisou sem provas positivas, uma idêa justa em cer
tos limites, e chegou ás conclusões que terminei de 
mencionar. 

Conheço, que a observação de Lisle pertence á lou-
cura-suicida, e que não pôde ser classificada de sui
cídio voluntário como quer Esquirol, porque a obstina
ção da não alimentação que conduz ao suicidio, é na 
alienação mental determinada pelas concepções deli
rantes, pelas falsas sensações etc. notando-se até al
gumas vezes que a dita obstinação tem logar sem que 
o alienado tenha o pensamento do suicidio. Muitos doen
tes explicam o facto com uma apparencia de intelli-
gencia, mas n'estes casos, como em outros a observa
ção clinica demonstra a loucura. 

As allucinacões e as illusões, como mais tarde 
mostrarei, são phenomenos communs da loucura-suici-
da, e tem uma influencia positiva para a perpretação 
do acto. 

Diz Boismont (Du suicide et de la folie suicide) o 
caracter allucinatorio é um symptoma capital para a 
diagnose das duas espécies de suicidio. 
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Falret no seu tratado do Suicídio e da Hypochon
dria não é mais feliz que Esquirol ; para Falret é um 
facto tão evidente, que o suicídio é um signal de lou
cura, que não hesita em descrever as causas, os symp-
tomas e a especialisar a sede d'affeeçao, que denomi
na melancolia-suicida. N'este ponto foi mais longe do 
que Esquirol, porém na generalisação da sua idêa e 
nas contradicções egualouro. 

A doutrina de Falret só se pôde applicar a um nu
mero de factos relativamente limitados. 

Falret depois de uma longa discussão conclue, que 
na melancolia-suicida o cérebro é o órgão primitivamen
te affectado, sem indicar qual seja a natureza da lesão. 

Para Falret o suicidio não depende das doenças 
abdominaes como quer Fodéré no seu tratado do de
lírio ; a sua sede deve ser procurada no órgão das fa
culdades intellectuaes e moraes ; é raro que as lesões 
dos outros órgãos sejam a causa predisponente, e por 
consequência o encephalo quasi sempre affectado é a 
origem de todas as desordens, que se observam. 

0 exame anatomo-pathologico dos cadáveres suici
das, diz Falret, apresentam uma ordem de alterações, 
que são constantes nos alienados. 

N'uma das necropsias d'um suicida encontrou as 
seguintes lesões : o craneo espesso, esponjoso e injec
tado ; os vasos da dura-mater congestionados ; as arté
rias basilares ossificadas; a substancia cinzenta do cé
rebro mais molle que ordinariamente; os ventrículos 
lateraes dilatados, contendo serosidade sanguinolenta; 
adherencia das duas paredes da parte posterior do 
ventrículo direito ; serosidade nas duas cavidades tho-
racicas, bem como no pericárdio ; coração muito volu
moso e ossificação das sigmoideas da aorta; fígado e 
baço molles ; finalmente os indestinos distendidos pela 
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accumulação de gazes. A observação porém não está 
completa. Quem era o suicida? uma mulher de sessen
ta annos, que depois da menopausa principiou de sof-
frer ataques de mania, consecutivos á perda da sua 
fortuna e a embaraços domésticos. 

, Esta mania nos princípios intermittente finalizou 
por ser continua. A agitação era extrema, a doente 
gritava, blasphemava e soffria horríveis accessos de 
cólera com a mais leve contrariedade, e algum tempo 
depois succumbia a uma febre adynamica. 

_ Os medicos alienistas concordam que nos alienados 
suicidas as alterações anatomo-pathologicas são as 
mesmas que nos outros alienados ; e é, o que se pôde 
concluir da observação de Falret. 

Se para Falret todos os suicidas são alienados, 
como comprehender por um lado que alguns bons ob
servadores, diz elle, no numero dos quaes pertence 
Frank e Esquirol dissecaram cadáveres de suicidas sem 
encontrarem alteração alguma ; e por outro lado os in
divíduos que se exposeram voluntariamente á morte 
combatendo pela sua pátria não devem ser considera
dos como homicidas de si próprio ? 

Diz Falret: «Gurtius precipitando-se n'um golfo 
practicou um exemplo de valor para os corações ge
nerosos ; Godrus procurando a morte no campo do ini
migo para satisfazer as prophecias do oráculo operou 
um egual exemplo, que será sempre invejado por 
aquelles que sabem admirar a virtude. Não se suici
dou o valente Aristodemos, que com a intenção de se 
libertar do opprobrio dos seus concidadãos por não ter 
combatido nas Termopylas, perdeu a vida na batalha 
de Platea practicando prodígios de coragem. Finalmen
te, aviltaremos Socrates, respeitando as leis do seu 
paiz e tragando o narcótico, que lhe tinham prepara
do? e será necessário calumniar Regulo, que fiel á 
sua palavra, voltou voluntariamente para Carthago 
vindo morrer nos supplicios?» Falret (log. cit. pag. 4.) 
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Se nas mortes voluntárias de Aristodemos, Socra
tes e Regulo não houve vestígios de alienação men
tal, porque não succédera o mesmo n'um grande nu
mero de indivíduos, que circumstancias variadas arras
tam á morte? 

Falret contradiz-se ainda na seguinte passagem do 
seu livro. «Séneca conta que no combate das feras 
um Germano, destinado ao espectáculo da manhã, si
mulou uma necessidade natural, e retirou-se para um 
sitio, aonde poude ir sem guardas. Tendo achado uma 
vara na extremidade da qual estava uma esponja, des
tinada a conservar a limpeza d'esse logar, introduziu-a 
profundamente na garganta de modo a asphyxiar-se. 
O mesmo author refere egualmente, que um desgra
çado conduzido ao espectáculo da manhã, n'um carro 
cercado por guardas, fingiu adormecer, deixou cahir a 
cabeça, prolongou-a sufficientemente para a passar en
tre os raios de uma das rodas do carro. Desde então 
conservou-se 'firme no seu logar até que a revolução 
da roda lhe fracturou as vertebras do pescoço. Estes 
dois exemplos que não pertencem d melancolia de que 
me occupo, são muito próprios para fazer conhecer a 
astúcia e a obstinação das pessoas que por um moti
vo qualquer, conceberam o projecto de curtar a sua 
existência.» 

N'estas duas citações que não pertencem á me
lancolia suicida, reconhece Falret que houve a cons
ciência da acção, sendo esta o resultado funesto da von
tade; ondeestão aqui os vestígios da alienação mental? 
Não é difíicil demonstrar; que no pensamento d'esté 
clinico o suicídio não é sempre o resultado da loucura. 

Este grande alienista generalisou uma doutrina 
que só se pode applicar a um pequeno numero de factos. 

Poderia ás citações mencionadas ajuntar outros, 
em que toda a intelligencia, todo o raciocínio é neces
sário para se executar o suicídio. 

Quero fallar dos indivíduos, que occultam o seu at-
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tentado ás pessoas de suas intimas relações, escolhen
do Jogares afastados para a execução dos seus pro
jectos. Em outras circumstancias porém, attentant con
tra a sua vida d'um modo imponente, quer como 
creando uma espécie de vingança nas pessoas que o 
conduziram a este aclo desesperado, quer para exci
tar desgostos, ou inspirar commisèração. 

Já houve até quem notasse a vaidade no suicidio. 
Alguns indivíduos para não serem confundidos com 

a classe ordinária dos suicidas para attrahirem a at-
tenção publica, revestem o acto de certa originalidade; 
assim um inglez que habitava em Ostende mandou reu
nir muitos músicos para executarem uma missa fúne
bre d'um famoso maestro da Italia e suicidou-se com 
um tiro de pistola no ultimo requiem. 

* 

Os trabalhos de Esquirol e Falret suscitaram no 
espirito de Bourdin uma nova doutrina applicada ao 
suicidio. 

Bourdin no seu livro (Du suicide considérée com
me une maladie) principia n'estes termos : o suicidio 
é uma monomania, a opinião universal, que considera 
o suicidio não como uma doença, mas como um erro, 
como um crime e em outros casos como um rasgo de 
valor, é falsa, porque assenta sobre uma observação 
incompleta. 

Authorisado pelo estudo que fiz, diz elle, e ra
ciocinando por simples inducção, concluo que o suici
dio é sempre uma doença, um acto de alienação 
mental. 

Estas phrases de Bourdin produziram grande sen
sação no espirito medico da sua epocha, pois parecia 
ficar demonstrado d'uma vez para sempre, que o sui
cida era um alienado. 
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Porém, tal conclusão é temerária e repugna á or
dem natural dos factos. 

Quem 1er o livro de Bourdin sente-se, é verdade, 
sensibilisado, por deparar ahi com um exclusivismo 
muito accentuado, por encontrar pouca coherencia com 
os princípios estabelecidos, vendo-se coarctado a admit-
tir numerosas excepções, moldando os factos pela sua 
theoria. 

Para provar o que digo, é mister analysar as dif
férentes citações d'aquelle livro, comparal-as e ver se 
são parallelas aos factos, que a observação diária nos 
offerece. 

Bourdin depois de ter escripto, que todo o indivi
duo que se destroe, é um alienado, prosegue d'esta 
forma: «a historia sagrada e profana apresentam-nos 
muitos exemplos de individuos, que se exposeram 
consciente e voluntariamente á morte, sem terem en
tretanto practicado o acto do suicídio. 

Recordemos alguns d'esses exemplos: Samsão, 
quando cego, approxima-se d'um templo, derriba as 
suas columnas e succumbe sob as ruinas. Epaminon-
das, depois de ter perguntado se o seu escudo estava 
salvo, ordena que lhe arranquem o dardo, cuja evul-
são lhe causará a morte. Curtius offerece-se aos deu
ses; precipitase n'um golfo, para salvar a sua pátria. 
Regulo volta para Carthago, desejando antes expor-se 
á morte, que violar a fé jurada. A historia christã apre
senta exemplos edificantes de mulheres santas que pre
feriram o suicidio á deshonra. Santa Domnine e as 
suas filhas, santa Berenice e Prodosce, arremessaram-
se ao rio para salvarem a sua castidade; santa Pela-
gia e sua mãe precipitaram-se d'um telhado para evi
tarem as violências do prefeito d'Antiocho. 

Se o suicidio não existe nas condições que acabo 
de mencionar, com mais forte razão não existirá para 
estas almas sensíveis^ mas apaixonadas, que recla
mam ardentemente uma outra pátria. Existirá ainda 
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menos para os membros da Convenção Nacional, por 
exemplo, que como se diz, se suicidaram honradamen
te. Estas dislincções não são sem importância, como 
pareceria á primeira vista, porque a confusão que des
troem, tem sido feita por pensadores hábeis, que não 
desejaram profundar sufficientementé o assumpto. Esta 
primeira explicação é necessária para desfazer qual
quer equivoco e precisar exactamente os limites em 
que o suicidio está contido ; é necessário ainda, para 
eliminar dos quadros pathologicos do suicidio certos 
factos que lhe não pertencem.» 

(Bourdin, log. cit. pag. 22). 
Bourdin declara no começo do seu trabalho que o 

suicidio é uma doença, e que todo o individuo que se 
suicida é um alienado, quaesquer que sejam as condi
ções de causalidade, quaesquer que sejam as cir-
cumstancias externas, que o precedem. 

Mas, fiel a historia, dominado pela evidencia dos 
factos a sua declaração formal vae-se pouco a pouco 
extinguindo até que é levado a admittir, que o suicidio 
nem sempre é suicidio, isto é um acto de loucura. 

Tyrannisado pelos factos que não tem livre entra
da na esphera da sua theoria, lançam mão d'um ex
pediente singular, admitte excepções. 

Epaminondas, Curtius, Samsão não se suicidaram; 
santa Domnine e suas duas filhas, precipitando-se á 
agua para salvaguardarem a sua castidade, não atten-
taram contra a sua vida, Lucrécia porém, não optando 
sobreviver ao insulto effectuado pela brutalidade do 
filho mais velho de Tarquino, rasga o peito com um 
punhal, suicida-se, quer dizer, soffria da monomcmia-
suicida, como diz Bourdin. 

Os historiadores antigos Tito Livio, Cezar, Tácito, 
Valério Maximo e outros recordam com admiração a 
energia com a qual muitos homens se entregavam á 
morte para se subtrahirem a escravidão ; os gymnoso-
phistas da índia lançavam-se ao fogo quando a velhi-
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ce ou as doenças os impossibilitavam do trabalho ; era 
o fanatismo pelo suicídio. 

Na festa do Ticonal centenares de mancebos iam 
procurar a morte sob as rodas do carro do seu idolo. 

Os hábil antes de Jerusalem arremessavam-se do 
alto dos seus baluartes, ou se queimavam vivos nas 
suas casas para não cahirem no poder dos romanos. 

De maneira que toda essa plêiade de suicidas eram 
alienados ; porém não o são os membros da Conven
ção Nacional, não o são essas almas cândidas, mas 
apaixonadas que reclamam ardentemente uma outra 
pátria, buscando na morte o refrigério. 

Diga-se, se imparcialmente, se pode admittir uma 
differenca entre esses suicídios, e o que é que legiti
ma essa distincção? diz Bourdin, porque não se en
contram os caracteres do suicídio em todas essas mor
tes voluntárias. A razão é banal. 

Tão frágeis são as provas com que este medico 
quer edificar a sua theoria da monomania, que viola 
todas as leis da lógica. 

Os caracteres do suicídio são para Bourdin, a cons
ciência d'acçào, e o livre exercício da vontade, o in
dividuo conscius e compos sui; segundo esta defini
ção como comprehender Bourdin que o suicídio seja 
uma doença, uma monomania ? Comprehendendo assim 
generaliza, porque sendo para elle o suicídio sempre 
uma doença, muitos indivíduos attentam contra a sua 
vida consciente e voluntariamente, em completo esta
do physiologico ; restringe, porque muitos alienados 
se matam sem terem consciência do seu acto e segun
do a expressão dos alienistas sem saberem o que fa
zem; por quanto a symptomatologia d'alienaçao men
tal declara succintamente que o dito altentado pôde 
ser ainda occasionado pelas hallucinações ou illusões 
completamente independentes da idea do suicidio. Não 
se pôde admittir n'este caso o suicidio propriamente 
dicto é uma morte, para a qual não contribuiu a von-

s 
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tade deteriorada do doente. Um monomaniaco ouve 
uma voz celeste que lhe diz; meu filho vem-te assen
tar ao meu lado, dirige-se para a janella e precipita-
se. Succède muitas vezes na mania que a morte vio
lenta é um resultado d'uma hallucinacão ou d'uma il-
lusão. 

Não é pois acceitavel a definição dada por Bour-
din, considerando o suicídio como uma monomania; 
porém, não compliquemos as ideas, deixaremos para 
mais tarde a solução d'esta questão e prosigamos no 
combate das ideas Bourdin. 

A symptomatologia da monomania suicida apresen
tada por elle é muito singular; descreve este clinico 
duas formas da cruel chaga social, a forma aguda e 
chronica, e filia n'estas formas todas as variantes da 
doença, que se podem prestar a variadas interpreta
ções. 

Julga isto cabalmente demonstrado, livre de con
testação, para em seguida aífirmar que nem sempre a 
forma aguda é diagnosticavel, porque os symptomas 
não existem, ou tem uma existência ephemera. 

Diz Bourdin, «a monomonia suicida, surge ás vezes 
ião rapidamente, que o acto do doente preexiste a 
qualquer deliberação, cedendo irrefletida e involunta
riamente a um attractivo fatal, que o propelle para a 
sua destruição. 

Um homem recebe uma noticia desagradável ; sou
be por exemplo que fora trahido pelos seus amigos, 
que soífrera um prejuizo considerável, etc., apanha o 
primeiro instrumento que encontra e suicida-se. Este 
desgraçado, continua elle, gozava apparentemente pe
lo menos, ha pouco, da integridade das suas faculda
des intellectuaes, e nada presagiava um semelhante 
acontecimento; um instante de delírio foi sufficiente 
para a eífectuação d'um acto tam grave. Em casos 
d'esta espécie, diz-se, que os symptomas precursores 
do accesso faltam completamente.» 
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Se a forma aguda raras vezes pode ser diagnosti
cada, como quer Bourdin encontrar os vestígios d'alie-
nação mental? 

Para Bourdin a prova culminante da loucura, é o 
acto do suicídio preexistir a toda a deliberação. D'es-
ta maneira o individuo de suicida, transformando-se 
em homicida, praticando um crime, vingando-se na 
mulher que o trahiu, ou n'um amigo que o infamou, 
é egualmente um alienado. 

0 que seria da moral e da legislação penal se ac-
ceitassemos as opiniões de Bourdin ? 

Os indivíduos, a quem um impulso violento arre
batara instantaneamente a vida, soffrem, diz elle, de 
perturbações nervosas, que passam desappercebidas 
até á execução do acto, e que são justificadas pela 
experiência. 

Quaes são essas perturbações nervosas? de que 
natureza, e porque signaes exteriores podemos conhe-
cel-as, especialmente quando o doente gozava sempre, 
pelo menos apparentemente, da integridade das suas 
faculdades intellectuaes ? 

De sorte que o individuo que apparentemente usa 
de boa inteliigencia occupa o mesmo logar na nomen
clatura medica, que o individuo cujas faculdades intel
lectuaes estão pervertidas, isto é ambos soffrem d'alie-
nação mental. 

Em conclusão, n'aquelles casos, segundo Bourdin, 
em que o suicídio surgira d'um modo instantâneo, em 
quê  o acto da destruição preexistira a toda a delibe
ração, o doente padecia de monomania suicida. 

Analysada d'esta arte a symptomatologia da forma 
aguda da triste affecção, vejamos se Bourdin é mais 
feliz na descripção dos symptomas da monomania sui
cida chronica. Antes de emittir qualquer opinião, ou-
çamol-o. 

«O estado chronico, diz elle, é mais frequente que 
o estado agudo; os phenomenos precursores do acces-

* 
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so são constantes. É então que se vê os doentes pre-
pararem-se para a jornada, tratar dos seus negócios, 
escrever aos seus amigos, escolher o logar para o 
supplicio, tomar as precauções mais minuciosas para 
o bom êxito da empreza; dão ordens para afastarem 
as testemunhas, operam a escolha do meio mais sua
ve, mais commodo e mais seguro; muitas vezes dei
xam cartas, onde agradecem ás pessoas que estimam, 
ou injuriam e censuram os seus inimigos. Finalmente 
quando os preparativos estão concluidos, e que a re
solução está tomada, o doente fixa a hora da execu
ção; chegado o fatal momento, o sacrifício surge.» 

Todas as precauções das quaes os suicidas se cer
cam na sua hora suprema, geradas com tanta cons
ciência e sangue frio, os escriptos, as cartas, os bilhe
tes traçados por uma mão firme poucos momentos an
tes da morte, são para Bourdin outras tantas provas 
de loucura. 

Não se admitte. 
Os periódicos transcrevem diariamente, as cartas 

dos suicidas, que declaram ora a causalidade do acto, 
ora as suas ultimas disposições, etc., por cuja analy
se ninguém duvida, que toda a intelligencia presidiu 
á consumação do projecto. 

Um moço de vinte e cinco annos, de boa appa-
rencia, apresenta-se n'uma escola de tiro de Paris; o 
director do estabelecimento e um dos empregados o 
acompanham até á sala do exercício. Passando pelo 
jardim falia sobre diversas coisas e extasia-se perante 
a belleza das flores. Uma vez no salão pede quinze 
balas, e projeCta-as ao alvo; pede outras tantas e as
sim continua até setenta e dois tiros. A regularidade 
da sua pontaria, justifica ser um atirador exercitado. 
Estes tiros não são maus, diz elle, mas desejo apon
tar ao pavilhão. Faz observações sobre a maior ou me
nor precisão do seu jogo, sobre a mira das pistolas 
etc. Depois do septuagesimo segundo tiro, que quasi 
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tinha tocado o pavilhão, toma das mãos do empregado 
a pistola carregada, condul-a tão rapidamente á fron
te, que o empregado só fora avisado do accidente pela 
detonação e pela queda do corpo. 

Um dos argumentos mais poderosos que se podem 
arremessar a doutrina de Bourdin, que pretende iden
tificar o suicídio com a loucura, é o suicidio d'um me
dico pelo acido prussico, que Boismont refere do se
guinte modo : o individuo d'esta observação é um 
medico dotado pela natureza d'uma intelligencia notá
vel e aptidão pelo trabalho. Casado com uma senhora 
d'esmerada educação, chefe d'uma familia respeitável 
e considerada, tudo parecia prometter-lhe uma existên
cia feliz e brilhante, quando um acontecimento inespe
rado veio encher d'admiraçâo, quantos o conheciam; 
preso por roubo n'um estabelecimento publico, fora jul
gado e condemnado a prisão. No cárcere, o seu porte 
fora tão irreprehensivel, que o não confundiam com os 
outros criminosos e a benevoloncia real lhe encurtou o 
tempo da sua pena. Porém, como foi levado ao crime, 
que tinha lesado o seu futuro? Era uma confissão que 
elle só a poderia fazer. A conversa tendo cahido um 
dia sobre as paixões, o medico confessou, que o jogo 
era a origem de todas as suas desgraças. Nunca, dis
se elle, pude resistir á sua influencia, e no tempo da 
minha catastrophe tinha consumido o dote da minha 
mulher, uma parte do meu património, e estava cheio 
de dividas. Parecia pois, que a primeira punição o ti
vesse curado, e que o estudo lhe tivesse creado pode
rosas distracções. Infelizmente assim não succedeu por
que pouco depois os papeis públicos narravam o seu 
triste fim. 

«Comtudo, affiançava o medico, que os objectos de 
valor eram o producto d'um legado, e prestava-se de 
boa-mente que lhe passassem uma busca em sua casa. 
Antes de subir a um ponto do seu domicilio, o medico 
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pedira um copo d'agua, e uma vez nas escadas mos
trara desejos de chegar primeiro. 0 commissario de 
policia, que não o abandonara'nem um instante, che
gou ao mesmo tempo que elle n'um quarto modesta
mente mobilado, e durante a visita, o medico pediu-
lhe o consentimento para escrever uma carta ao seu 
pae; o commissario concordou, declarando que se re
servava de tomar conhecimento do que elle escrevesse. 

A pesquiza teve um resultado negativo, e mal es
tava terminada, quando o commissario, que não tinha 
deixado de vigiar o seu prisioneiro, o viu conduzir ra-
pidamenre á bocca uma garrafinha negra que trazia en
volvida no lenço. O commissario lhe segura o braço, 
e elle exclama : é inutil, sou um cadaver, porque aca
bo de tragar o acido prussico». 

O individuo d'esta observação era um medico ty-
rannisado por uma paixão, filha do exemplo, que pôde 
existir nos espíritos mais sensatos e firmes; para sa-
tisfazel-a pratica acções, que a sociedade reprime. A 
morigeração porém, teve logar, mas não fora tão du
radoura, que novos accidentes se manifestassem. 

A opinião da publicidade do facto pesara d'esta vez 
tanto no ;>nimo do mencionado individuo, e a impossi
bilidade d'entrar pela segunda vez na sociedade sem 
mancha, constituíram motivos poderosos para o seu 
suicídio. 

Onde encontra Bourdin n'esta passagem os vestígios 
da monomania-suicida? onde está a exaltação de sen
timentos, o calor da alma, o desvario da intelligencia 
d'esté individuo ? 

Na observação do individuo que se suicidou na es
cola de tiro, onde estão os symptomas d'alienaçào men
tal ? 

A escassez do tempo me prohibe de citar outros 
factos curiosos de suicídios, que os archivos das admi
nistrações coilecionam, e que são outros tantos argu
mentos para combater a doutrina de Bourdin. 
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Bourdin porém, não pára aqui. 
Folheando a historia e examinando a vida dos ho

mens celebres chega a encontrar a confirmação das 
suas doutrinas, em accidentes banaes, que nunca nin
guém chegou a classificar como symptomas de vesâ
nias. 

Segundo Bourdin as mortes de Lulhero, Joanna 
d'Arc, Gatão, são de verdadeiros alienados; chegando 
a avançar que Catão se suicidara no meio d'um acces-
so de mania furiosa ! 

Plutarcho conta que na véspera da sua morte Catão 
tivera uma longa discussão sobre diversos pontos de 
philosophia com Apollinida e Demétrio, e que n'essa 
discussão talvez se fallasse do suicidio. 

Retirando-se Catão para o seu quarto, leu com a 
maxima attencão o dialogo de Platão, sobre a immor 
talidade da alma ; olhando em seguida para a cabecei
ra do leito e não vendo a sua espada, chamou um dos 
servos, e ordenou-lhe que a trouxesse. 

Principiou novamente a leitura do artigo de Platão 
sem que o creado apparecesse, chamou-o pela segunda 
vez e applicou-lhe um valente soco na cara, que ensan
guentou toda a mão. Tendo a espada no quarto ador
meceu d'um somno tão profundo, que os que estavam 
fora, ouviam o resonar da respiração. 

Pouco depois da meia noute quando soube que o 
embarque das tropas se tinha realisado, lançou mão da 
espada, e cravou-a profundamente abaixo do estôma
go, cahindo sobre uma meza. 

Ao ruido produzido pela queda do corpo, approxi-
maram-se d'elle, o filho, os amigos e o medico, e não 
consentindo que este lhe pensasse a ferida, lacerou-a 
com as suas proprias mãos, e assim succumbiu. 

Bourdin qualifica de insensato este homem illustre 
pelo procedimento que tivera com o creado e por não 
admittir os soccorros da medicina. 

Mas o que é certo, é que, é diíficil encontrarem-se 
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homens, que exerçam sobre si tanto império como este 
distincte alienado. Não se pôde achar symptomas de 
vesânias n'um homem que se oceupára na véspera da 
sua morte de questões philosophicas, que lê artigos 
de philosopliia e que prefere a morte ao captiveiro. 

Onde estão aqui os caracteres d'um accesso de ma
nia? 

Não é necessário ir mais longe para se julgar da 
doutrina de Bourdin sobre a monomania suicida. 

Os factos apresentados por este clinico, verdadei
ros até certo ponto, são submettidos a uma viciosa in
terpretação, a uma systematisação pouco vulgar, que 
o leva fatalmente a consequências que mencionei, e 
que o senso commum não approva. 



CAPITULO II 

Do suicídio espontâneo 

0 suicídio que me proponho aqui estudar, é o sui
cídio executado com consciência, reflexão, vontade e 
liberdade. 

No capitulo precedente tive occasião de apreciar, 
que aquelles alienistas, que sustentam não haver dife
rença entre o suicida e o alienado, cahiam perante os 
factos numerosos de mortes voluntárias, que não tem 
livre entrada no restricto âmbito das suas doutrinas. 
Cheguei a concluir, apesar da grande auctoridade 
d'aquelles clínicos, que as generalisapões por elles 
emiltidas a cada momento, não podiam passar como 
exactas, sob pena de se esphacelar toda a symptoma-
tologia d'alienacao mental. 

Distingo, disse eu, nas primeiras paginas do meu 
trabalho duas categorias de causas, que podem levar 
o homem a attentai- contra si mesmo ; na primeira col-
loco os excitantes ordinários da vida, na segunda as 
vesânias ; a primeira corresponde ao suicídio livre e a 
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segunda á loucura-suicida, encerrando n'esta formula 
alguns casos de mania, lypémaniaemonomania-suicida. 

Discutindo as opiniões que apoiam a idêa que com
bato, procedendo para isso á analyse das theorias de 
Esquirol, Falret, e Bourdin, offereceu-se-me occasião de 
acompanhal-a com reflexões e factos, que só n'este ca
pitulo deveriam ser apresentados ; attendendo porém a 
insufflciencia de provas que n'essa occasião elaborei, 
criei este capitulo, que é uma ampliação do prece
dente. 

Os apologistas da doutrina contra o suicídio espon
tâneo encontraram argumentos poderosos para a edifi
cação da hypothèse da loucura no suicídio, no instinc-
to da conservação, asseverando que na quasi totalida
de dos casos as paixões, que o provocam, são um co
meço de alienação. 

Não nego absolutamente, que assim seja; porém a 
simples observação prova, que o instincto de conser
vação está submettido á acção do sangue e dos ner
vos, e que é variável segundo os temperamentos, as 
idades, os sexos, as profissões, etc., e relativamente 
ás paixões, que são os sentimentos elevados a um alto 
grau nem sempre impellem o homem para o crime; e 
como comprehender, que, quando conduzem ao mal se 
está alienado, e quando conduzem ao bem, não? 

A exaltação existe algumas vezes, porém que pro
va, senão que em presença d'um facto grave, d'uma 
decisão suprema, o homem qualquer que elle seja, nem 
sempre conserva sangue frio? 

Supponhamos dois homens, um dotado d'um carac
ter enérgico, d'um temperamento plethorico e d'uma 
constituição robusta; o outro d'um caracter reservado 
melancholico, d'um temperamento lymphatico e d'uma 
constituição fraca. 

Estes indivíduos são dominados pela mesma pai
xão, o ciúme; as suas idêas, desejos e resoluções se
rão as mesmas? 
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Ambos soffrem, porém não de egual modo. 
O primeiro lastimará a sua sorte, indagará a ver

dade, não procurando occultar á sua consciência a au
tenticidade do facto, e converter-se-ha n'ura assassí
nio. O segundo pelo contrario soffrerá a sua triste sor
te caladamente, fingindo desconhecer a verdade, e tar
de ou cedo levado pelo desespero procurará um refu
gio no suicídio. 

Não é de imaginação, o que pinto; encontram-se 
effectivamente a cada passo indivíduos n'estas circums-
tancias. 

E' racional, é lógico concluir, que é alienado o que 
se suicidou, porque uma differença de temperamento e 
de constituição aniquilou o seu instincto de conserva
ção e desencadeou o seu furor contra si próprio, e não 
contra o seu inimigo? 

Triste conclusão ; deploráveis consequências para a 
sociedade, que se veria coarctada, levada a dura obri
gação de transformar os tribunaes n'um conselho de 
medicos e as prisões em hospícios d'alienados. 

Acceito o modo de vêr de Voison, que haja identi
dade entre algumas das causas do suicídio, do crime 
e das doenças mentaes, porém a reacção do elemento 
psychico não é a mesma; a reacção e por consequên
cia o producto que se offerece á nossa observação, de
pende d'um grande numero de factores, entre os quaes 
a hereditariedade, o temperamento, a idiosyncrasia, isto 
é o modo especial da substancia organisada corres
ponder aos excitantes externos, representam um papel 
principal. 

E n'isto não ha meio termo. 
Pois, como é que os excitantes ordinários da vida 

criam a alienação no suicídio e não a geram no frate-
cidio, no parricidio, no infantecidio, n'uma palavra no 
homicídio, como querem Falret e Bourdin? 

Porque se admitte tantas excepções para o homicí
dio e nem uma para o suicídio ? 0 movei, as luctas in-
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ternas, as hesitações, a prudência, os cuidados nos pre
parativos, a execução inabalável etc., tudo isto não se 
applica egualmente e com mais forte razão ao indivi
duo que a paixão conduziu ao homicídio? 

Sendo assim não vejo que seja lógico concluir que 
um soffre d'alienaçào mental e seja irresponsável, e 
que o outro tendo obrado com discernimento com a ple
nitude da sua intelligencia, deva responder pelos seus 
actos. 

Esta divagação foi necessária para mostrar as con
sequências a que nos levariam as theorias não sanc-
cionadas pela experiência e em contradicção flagrante 
com o que observamos. 

Passemos a uma outra ordem de factos. 
A analyse philosophica dos documentos deixados 

pelas victimas voluntárias na sua hora suprema, é uma 
base de critério para o estudo de que me occupo. 

Se effectivamente o suicídio fosse em todos os ca
sos um acto de loucura, pergunto, porque geralmente 
se respeitam as ultimas disposições dos indivíduos que 
se suicidam? N'uma estatística de 4595 suicídios que 
serviu de base ao estudo de Boismont, encontrou este 
alienista 1328 cartas, notas e outros escriptos, conten
do 85 disposições testamentárias. 

A accusação de loucura prodigalizada a todos os 
suicidas desconjuncta-se perante esses escriptos. Cin-
coenta e sete cartas provam o extremo sangue frio, a 
intelligencia d'esses indivíduos sem a menor desor
dem psychica. «Diz-se que falta a coragem no suicida, 
que é um acto de loucura; pois bem! eu que estou 
proximo a deixar a vida, sustento o contrario; bom do 
espirito e do corpo, observando que o gaz acido car
bónico não produzia promptamente o seu effeito, por 
diversas vezes fui activar a combustão, dando-lhe mais 
energia. Estou com a plenitude da minha razão; um 
velho soldado não teme a morte, antes tivesse succum-
bido no campo da batalha! Que infelicidade não ser 
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Esiling o meu tumulo, ahi onde o meu regimento se 
cobriu de gloria!» 

«Ao commissaiio de policia faço sciente; que a per
da do meu logar, o de minha filha mais velha, as di
vidas, a miséria, são as principaes causas da minha 
resolução. Não podia ver a minha mulher, e os meus 
sete filhos expostos a todas as privações, faltando-lhes 
o pão, sem experimentar mil torturas.» 

«Por outro lado a minha posição desgraçada me fi
zera abandonar quasi todos os meus protectores. En
fermo, sem recursos, como poderei sahir vencedor n'uma 
lucta tão desigual? 

Poderão dizer-me que não tive coragem, porém 
onde está a loucura quando se chega a estas extre
midades?» 

Esta citação é sufíiciente para se conhecer a dispo
sição d'espirito do individuo que a dictou. 

0 exame dos manuscriptos é a melhor prova para 
o diagnostico do pretendido delírio suicida, da desor
dem cerebral. Encontram-se em muitos d'esses manus
criptos considerações relativas á liberdade d'espirito e 
da vontade, longas-hesitações, considerações relativas 
aos funeraes, etc., etc. 

Finalmente todos esses escriptos examinados por 
homens sem opinião antecipada obrigam a concluir, que 
é um erro formular, que todos os suicidas no acto da 
execução não são 'senhores de si ; dominados por uma 
agitação extrema, por um delírio especial, morrem 
como um desgraçado maníaco, obedecendo á tyrannia 
das suas hallucinações. 

Entre os diversos motivos que levam o homem á 
morte voluntária, occupa um logar importante pelo 
grande numero de victimas, o tœdium vitœ, o spleen. 
Quasi todos os indivíduos que succumbem por esta 
causa, descrevem com extrema liberdade de pensa
mento o acto dictado pela vontade. 

Um exemplo deveras curioso é o suicídio d'um ma-



46 

fechai, que poude seguir durante uma hora e cinco mi
nutos todos os progressos da asphyxia. 

Os apontamentos deixados por este individuo con
tinham o seguinte : 

«Não pretendo mostrar coragem nem cobardia; de
sejo empregar alguns instantes que me restam em des
crever as sensações, que se experimentam pela asphy
xia, e a duração dos soffrimenlos. Se isto pôde ter al
guma utilidade, pelo menos a minha morte servirá para 
alguma coisa. Se não fôr extenso, não prove isto pusi-
lanimidade da minha parte, porque ou me vejo na im
possibilidade de continuar, ou prefiro accelerar a ca
tastrophe. 

«7 horas e 31 minutos da tarde — 0 mal perse-
gue-me; quatro horas e três quartos me faltam para a 
practica do meu projecto. Alguém toca a campainha, 
fui obrigado a abrir-lhe a porta com o receio que des
confiasse d'alguma cousa. 

«7 h. 45 m. — Tudo está prompto. 0 pulso marca 60 
a 61 pulsações por minuto. Accendo um candieiro e 
uma vela, para ver qual das duas luzes se extingue 
primeiramente. Peço vénia aos sábios para serem in
dulgentes se não emprego os termos próprios. Espero 
pelas oito horas para accender o fogo. 

«7 h. 55 m. — O pulso bate 80 vezes por minuto. 
«7h. 58 m. — 90 pulsações e muitas vezes mais. 
«8 h.—Accendi o fogo.» 
«8 e 3 m. — 0 braseiro extinguindo-se, fui obri

gado a re-accendel-o. Leve cephalalgia. 
«8 h. 9 m. — 85 pulsações. 
«8 h. 13 m. —A dôr de cabeça augmenta. 0 quar

to _está cheio de fumo, e invade-me a garganta. Comi
chão nos olhos, sentimento de constricção na gargan
ta; pulso, 55 pulsações. 

«8 h. 20 m.—A combustão está em plena actividade. 
«8 h. 22 m. —Acabo de respirar um pouco d'alca

li, fez-me peior do que bem. Os olhos lagrimejam. 
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«8 h. 23 m. — Sinto picadellas no nariz, começo a 
soffrer. 

«8 h. 25 m. —Bebi ura pouco d'agua. Quasi não 
posso respirar. Tapo as narinas com um lenço. 

«8 h. 32 m. —Com o nariz tapado sinto-me melhor; 
o pulso bate 53 vezes por minuto. 

«8 h. 33 m. — As duas luzes perdem d'intensidade. 
«8 h. 35 m. —A dôr de cabeça augmenta. Sinto tre

mores nos membros. 
«8 h. 40 m. — A luz da vela enfraquece mais do 

que a do candieiro. Arde um forno só. 
«8 h. 42 m. — Cephalalgia violenta. O candieiro 

arde bem. A combustão activa-se; tenho somno. 
«8 h. 49 m. — Tapando as narinas, os olhos lagri

mejam rapidamente. A vela apenas deita uma pallida 
claridade. Sinto zumbidos nos ouvidos. 

«8 h. 51 m.—A vela está quasi apagada. Tenho 
nauseas. 

«8 h. 53 m. Todo o meu corpo soffre. Fechei her
meticamente as narinas. 

«8 h. 54 m. —A vela extingue-se ; o candieiro ainda 
allumia. 

«8 h. 56 m. — 81 pulsações, a cabeça está muito 
pesada, mal posso escrever. 

«8 h. 58 m. —As forças abandonam-me. O candieiro 
arde; a dôr de cabeça augmenta; a oppressão cresce. 

«9 h. — Faço um ultimo esforço; bebi agua; está 
tudo acabado. Soffro horrivelmente. O candieiro arde 
sempre. 

«9 h. 1 m. — Parece que me sinto melhor; acabei 
de beber. A luz diminue. O delírio me domina. 

«9 h. 5 m. — 0 . . . » 
As duas ultimas linhas estão tremidas, desiguaes, 

terminadas por uma ondulação. 
Boismont log. cit. pag. 284. 
Não é com um espirito exclusivista e systematico, 

que se estuda uma questão d'esta ordem, creando um 
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grande numero d'argumentos sem fundamentos, mal 
formulados para a constracção d'um systema. Uma 
questão d'esta ordem, estudo-a o mais experimental
mente possível, pois que é na observação rigorosa dos 
factos, que devo firmar a minha doutrina, e só d'esta 
sorte posso mostrar o antagonismo das opiniões. 

Apresentando as observações e discutindo-as, vou 
proporcionalmente augmentando os limites da minha 
opinião, até ao pondo de demonstrar, que em muitos 
casos, a morte voluntária longe de ser uma conse
quência, um symptoma de loucura, é uma prova bri
lhante d'intelligencia, sendo o suicídio uma virtude. 

É difficil comprehender, definir a miséria, pois que 
a miséria sente-se; approximadamente a miséria é a 
carência absoluta do mais necessário para a conserva
ção da vida. 

Ë certo que até á epocha actual, ninguém paga 
tributo pelo ar que respira, ou pela luz; mas outros 
elementos são necessários para a nossa conservação 
pelos quaes devemos tributar, e para tributar é ne
cessário trabalhar. 

A nossa sociedade tam eivada de defeitos, tam in
grata para com os mais necessitados, vê consequên
cias funestas advir em circumstancias variadas, pelas 
quaes só ella é responsável. 

0 pobre pede trabalho, aquella ou lh'o recusa, ou 
o recompensa com um salário pequeníssimo para as 
suas primeiras necessidades e da sua familia; se pro-
pellido pela fome ou pelo frio, mendiga, a policia 
prende-o como vagabundo; se condusido aos estabele
cimentos de caridade, ahi expõe as suas misérias, su-
bmettem-o a questões, a exames que o humilham; e 
se fôr recompensado, não o será certamente, na razão 
das suas necessidades, mas segundo os haveres do 
cofre da casa. 

Repellido por todo o mundo como uma chaga, como 
um verme incommodativo, este desgraçado não se 
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converte n'um assassino, n'um roubador, mas procura 
no suicídio o limite das suas agonias. 

Uma carta que fora encontrada no vestuário d'um 
suicida dizia o seguinte: «a fome e a falta de habita
ção me levaram ao suicídio : ha quatro annos que ha
bitava com a minha mulher e minha filha de nove an
nos uma casa da rua Guerin Bosseau : achando-me 
atrasado no pagamento exigiram-me a chave.» 

0 individuo d'esta observação era um pobre escri
vão publico, que toda a gente confessa ser um modelo 
d'exactidao laboriosa e de resignação; vivendo em 
circumstancias precárias, preferindo o suicídio ao rou
bo, única fonte que lhe apagaria os tormentos da fome 
e da miséria, pôde ser considerado como um alie
nado? 

Se fosse assim, não seria a loucura em alguns 
casos a mais bella das virtudes ? 

Não é necessário insistir mais para demonstrar que 
a doutrina d'Esquiroi, Falret, Bourdin etc., etc. Sobre 
a natureza do suicídio é contraria á observação rigo
rosa dos factos. 

Sou pois obrigado a reconhecer que o suicídio, não 
é sempre uma doença, e que as mesmas causas que 
levam tal individuo á morte voluntária, levam um ou
tro ao crime e um terceiro á alienação. 

Em conclusão admitto duas espécies de suicídio in
teiramente distinctas; um espontâneo, livre, baseado 
sobre motivos -reaes, que todo o individuo pôde apre
ciar o seu justo valor, porem de tal maneira podero
sos para desvanecer, no animo da pessoa que tenta 
destruir-se o élo que a prende á vida, o instincto de 
conservação: o outro pelo contrario, involuntário, quasi 
fatal, que faz parte do seguinte capitulo. 

4. 



CAPITULO III 

Da loucura-suieida 

0 suicídio, disse eu, não é sempre ura acto espon
tâneo livre ; em muitos casos é por assim dizer fatal, 
determinado por motivos imaginários ou banaes, por 
terrores chimericos, pelas hallucinações ou illusões, que 
obscurecem a razão, tyrannisam a vontade e prever-
tem o sentimento. 

D'esta maneira pode o suicídio ser considerado 
como o resultado d'uma doença, ou de varias doenças 
que tenham um fim análogo, a perturbação da intelli-
gencia. 

Mas ainda assim, o suicidio não pôde occupar lo-
gar na nomenclatura medica, não pôde ser conside
rado como uma affecção particular, nem verdadeira
mente como um symptoma, porém como um accidente 
secundário da doença principal ; pois que em qualquer 
das variadas formas Me loucura em que commum-
mente se observa, elle pôde deixar de se manifestar, 
sem nada se mudar na natureza intima da doença, que 

* 
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o gera. O que digo tem a importância de fazer sentir 
que a denominação de loucura suicida é propria, mas 
não creando uma forma especial de vesânia; syntheli-
sando n'esta expressão todos os suicídios que se ma
nifestam na alienação mental. 

Na alienação mental compreliendem-se as variadas 
lesões das faculdades intellectuaes, sensitivas e ins-
tinctivas. São mui variadas as suas formas; é certo 
porém, que apresentam em ultima analyse ao observa
dor uma ausência, uma diminuição ou uma preversão 
das mencionadas faculdades. 

Esta lesão das faculdades é ora geral, ora .parcial, 
ás vezes continua, outras vozes intermittente e rémit
tente. 

Mas o que caractérisa a loucura debaixo do ponto 
de vista social, é a inércia ou antes a deterioração 
da faculdade que caractérisa o homem, a liberdade 
moral. Os idiotas, os dementes, os maníacos e os mo-
nomaniacos parecem obedecer a um impulso cego e ir
resistível, que os impossibilita da percepção de tal ou tal 
sensação, de commelter ou não esta ou. aquella acção. 

Entretanto todos os alienados que se matam,_ não 
podem ser considerados como verdadeiros suicidas. 
Para constituir este acto, disse eu, é necessário que o 
suicida o execute em plena liberdade do pensamento 
e da vontade. 

Ora um certo numero de delirantes matam-se sem 
intenção, sem saberem o que fazem, accidentalmente, 
semelhantemente aquelle individuo que, desconhecen
do a acção lethifera d'uma substancia, se entoxicasse 
com ella, e ipso facto não pôde ser considerado como 

• um. verdadeiro suicida. 
Ha idiotas em que os iustinctos são tam fracos, 

que não sabem vestir-se e garantir-se do perigo, nem 
sustentar-se em tempo opportuno e com alimentos con
venientes, e entretanto estes indivíduos matam-se fre
quentemente. 
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Na accepção etymologica da palavra ninguém du
vida que o suicídio teve logar, porém no pensamento 
do abbade Desfontaines (individuo que creou o termo 
suicídio) tem outro alcance a palavra, que só é rigo
rosamente applicada a indivíduos, que possam respon
der pelos seus actos. 

Não pareça extranho o que acabo de dizer, que 
nada tem de contradictorio, nem torna inutil o pre
sente capitulo. 

Admitto o suicídio na alienação mental, é certo, 
mas não com aquella feição, que elle apresenta ordi
nariamente, e que as leis sociaes e a legislação penal 
exigem. 

0 presente capitulo deve comprehender um certo 
numero de dados que me possam auxiliar no diagnos
tico das duas espécies de suicídio. 

A loucura apresenta formas variadas, com os seus 
caracteres distinctivos, com os seus symptomas ex
tremamente variáveis segundo os indivíduos e segun
do as circustancias de constituição, de temperamento, 
d'idade, de sexo etc., pertencendo a cada uma d'ellas 
o seu género de suicídio. O estudo de um tal assnm-
pto teria logar n'um tractado de doenças mentaes. 0 
meu trabalho é aqui muito mais limitado; esforçar-
me-hei por synthetisar os motivos, as ideas, que le
vam o alienado ao suicídio ; e só d'esta maneira po
derei distinguir e portanto diagnosticar. N'um estudo 
como este, de tanta importância, as minhas conclusões 
para serem formuladas com precisão devem assentar 
em bases positivas. 

Principio por apresentar as estatísticas dos suici
das, feitas por Petit, Lisle e Boismont, pelas quaes 
se pôde avaliar o contingente maior ou menor da alie
nação mental para o suicídio. 

"De 1835 a 1846 Petit contara 33,032 suicídios, 
e d'essas mortes violentas 9:540 íiliavam-se mais ou 
menos directamente na loucura. 
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Lisle apresenta na sua estatística que vae desde 
1836 ató 1862, 53:129 suicidas, comprehendendo n'este 
numero 13:241 casos de loucura-suicida, se addicio-
narmos, diz elle, a este algarismo as mortes violentas 
por desgostos da vida, pela melancolia, hypocondria 
e ajuntando outras produzidas pela dispsomania obte
remos um total de 16:813 casos. 

Recentemente Boismont encontrara em 4:595 casos de 
suicídios 652 mortes violentas devidas a alienação men
tal. Estes 652 casos foram devidos ás seguintes causas : 

Monomanias suicida e homicida . . 131 
Receios d'inimigos, medo da policia . 69 
Desgostos produzindo a loucura . . 52 
Monomanias devidas a diversas idéas 39 
Loucura consecutiva a doenças . . 28 
Nostalgia 13 
Alienação consecutiva ao puerperio . 13 
Alienação consecutiva a idade critica. 13 
Hallucinações 12 
Receios de loucura 5 
Loucura consecutiva a epilepsia . . 5 
Demência 4 
Receios, medos não designados . . 3 
Loucura devida a masturbação . . 1 
Loucura por imitação 1 
Loucura consecutiva a ferimentos. . 1 
Loucura sem indicação 260 

652 

Por estes dados se vê que a alienação mental é 
uma causa immediata muito frequente e poderosa para 
a producção da loucura suicida. Porém mais enérgica 
se nos mostrará esta causa se cogitarmos, que as es
tatísticas estão longe de ter o rigor, que em seme
lhante matéria é necessário. 



A alienação tarn transmissível aos descendentes 
como a escropliula, o cancro, a thysica, é occultada 
quasi sempre ás pessoas da familia do affectado como 
podendo ser a origem de grandes males; d'aqui uma 
serie de erros para as estatísticas. Por outro lado nem 
sempre a loucura produz uma lesão das faculdades in-
tellectuaes facilmente apreciável, porquanto ha vesâ
nias em que a affecção psychica nem para todos é vi
sível, entregando-se o homem ás suas occupações or
dinárias e até em casos mais raros a trabalhos physi-
cos ou intellectuaes de certa superioridade. 

Ha hallucinados, que conservam entre as sensações 
falsas e desordenadas de que são portadores, suffl-
ciente força de vontade para as encobrir por um es
paço de tempo maior ou menor á sua familia e aos 
seus amigos. É uma lucta continua entre a intelligen-
cia e o delírio, cujas longas vicissitudes ninguém co
nhece, e que termina por produzir a catastrophe tarde 
ou cedo. N'estes casos porém, é muito difficil deter
minar os verdadeiros motivos de qualquer resolução 
funesta. Um exemplo tornará mais claro este asserto. 

Dm medico de certa reputação apparecera uma 
manhã morto no quarto. 0 suicídio era incontestável ; 
todos os preparativos executados para a destruição 
propria annunciavam da parte da victima uma extre
ma coragem. Ninguém da familia soubera explicar a 
causa d'esté attentado; esse individuo, n'uma bella 
posição, dotado d'um talento geralmente reconhecido, 
gozando uma saúde perfeita, muito estimado de quan
tos o conheciam, parecia dizer ter apego á vida. As 
pessoas de suas relações não descobriam nas suas pa
lavras e nas suas acções factor algum que denunciasse 
a perturbação das faculdades intellectuaes ou moraes. 

Em taes condições como comprehender semelhante 
suicídio ? 

Finalmente á custa de muita investigação e traba
lho soube-se que o medico era inquietado por uma 
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hallucinação singular, que o não tinha abandonado a não 
ser com pequenos intervallos, que iam successivamen-
te diminuindo desde ha muitos annos. Via uma vacca 
negra perseguindo-o constantemente, ameaçando-o já 
na rua, já em casa e em qualquer sitio onde estives
se. Tinha completa consciência da banalidade d'esta vi
são, que por diversas vezes lhe provocava o riso. Co
nhecia perfeitamente o phenomeno ballucinatorio; na 
esperança porém, de que uma therapeutica bem ins
tituída o podesse curar, transmittiu o segredo a um 
medico seu amigo, a quem se deve esta observação. 

Baldados foram os meios instituídos para debellar 
tam cruel affecção, que no fim cl'algum tempo provo
cou o suicidio. 

Ora o que succedeu com este medico, succède 
egualmente áquelles indivíduos, que muito senhores de 
si occultam a verdadeira causa do suicidio, permane
cendo d'esta sorte desconhecido o verdadeiro motivo 
para áquelles a quem compete publicar as estatísti
cas. Para evitar esta fraude alguns alienistas procede
ram com todo o cuidado, confeccionando as estatísticas 
baseados n'um exame rigoroso. 

Para o meu trabalho recorro áquellas estatísticas, 
que me parecem merecer a maior confiança. 

Entre 863 alienados Boismont notou, que 150 in
divíduos fizeram tentativas de suicidio ou se suicida
ram, 115 tiveram essas ideas, fizeram projectos, amea
ças de morte, o que produz um total de 265. Decom
pondo os elementos d'essa estatística obtemos o se
guinte. 

A idade era assim classificada: 
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De 17 a 19 annos 8 
» 20 a 29 » 47 
» 30 a 39 » 71 
j 40 a 49 » 63 
» 50 a 59 » 42 
» 60 a 69 » . . . . . . 24 
» 70 a 79 » 9 
» 80 a 89 » . . . . . . 1 

265 

Entre os 265 indivíduos, 76 tinham pessoas alie
nadas na família e 11 suicidas. Examinados debaixo 
do ponto de vista do sexo e do parentesco, os elemen
tos do algarismo 87 se decompõem do seguinte modo : 

ALIENADOS 
Homens 

Paes 10 
Irmãos . . . . . . . . . 9 
Linha ascendente 6 
Linha collateral 6 

31 
Mulheres 

Mães 27 
Irmãs 15 
Linha ascendente 2 
Linha collateral 1 

45 
Suicídios 

Paes, irmãos 5 
Mães, irmãs 6 

Total 87. 
11 
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Entre os 265 indivíduos notavara-se as seguintes 
variantes de caracteres: 

Caracteres tristes, melancólicos. . . 45 
» fracos 31 
» coléricos, irritáveis. . 14 
» singulares, excêntricos . . 12 
» i m p r e s s i o n á v e i s . . . . 30 
» exagerados . . . . . 10 
» receiosos 10 

152 

Caracteres anormaes 61 
» que não forneceram indicação 

alguma 31 
» mais ou menos alterados por 

doenças, etc. . . . . 21 

Total. . . 265 

Entre os 265 indivíduos com tendência ao suicí
dio, 77 apresentavam doenças que d'algum modo con
tribuíram para o suicídio. 

Doenças cerebraes 15 
Affecpão do estômago, dos intestinos . 13 
Depois de partos 10 
Perturbações da menstruação . . . 6 

Total. . . 44 

Os 33 casos que faltam representam unidades. 
Entre 265 alienados com tendência suicida, nota-

vam-se as seguintes concepções delirantes: 
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1." Concepções delirantes tristes 

Ideas de envenenamento . . . . 34 
» de perdas de fortuna. . . . 2 7 
» d'inimigos, de perseguição . . 24 
» de morte pela guilhotina. . . 21 
» de que se lhe fez ou vae fazer ♦ 

mal 18 
D de medo 18 
» de remorso, d'accusaçao de roubo 12 
» do diabo, do inferno. . . . 11 
» da saúde perdida 8 
» de feitiçaria . 2 

175 

2." Concepções delirantes tristes, de causas diversas 

Idéas de um estado pathologico . . 21 
» de escrúpulos religiosos exagera

dos 8 
» de serem roubados . . . . 6 
» d'injuria*, de humilhação. . . 6 
» de crenças que serão fechados . 3 
» d'intuiçao dos seus pensamentos. 2 
» de susceptibilidade extrema. . 2 
» de practicas criminosas . . . 2 
» de injustiças commettidas . . 1 
» de não ser rico 1 
» de descontentamento por tudo . 1 
» de ser uma machina . . . . 1 

54 
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3.° Concepções delirantes variadas 

1.° Devidas as mudanças de caracter, 
produsidas pela doença, com idéas 
de suicídio . . . . . . 10 

2.° Sem relação com o suicídio, não ha
vendo consciência da parte dos 

♦ doentes . 2 0 

30 

Entre os 265 indivíduos, 152 apresentavam uma 
repugnância maior ou menor para os alimentos e para 
as bebidas ;f este algarismo decompõese do seguinte 
modo: 

66 alienados tinham concepções delirantes de na
tureza triste; 

10 apresentavam este symptoma no mais alto 
grau; 

30 tinham hallucinações e illusões; 
35 apresentavam as formas das doenças mentaes, 

que independentemente ou filiadas nas hallu
cinações podiam explicar a abstinência ; os 
alienados não apresentavam alguma razão; 

11 pretextavam motivos incohérentes. 

152Í 

Nos 265 indivíduos 207 vezes se mostraram os 
symptomas hallucinatorios e illusorios : 

Hallucinações simples 60 
Hallucinações combinadas . . . . 30 
Hallucinações e illusões reunidas . . 62 

152 
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Illusões simples • 33 
Illusões reunidas 22 

55 

Total 207. 
Collocando esses symptomas em cada uma das for

mas de loucura obtemse : 

Hallucinações simples isoladas . . . _ ■ 2 
Mania ; . . . . 17 
Lypémania 134 
Hypochondria 12 
Monomania • • 2 
Demência 5. 
Paralysia geral 4 
Loucura puerperal . . . . . . 6 
Dipsomania 6 
Loucura epiléptica . . • • • • 1 
Loucura de dupla forma . . . . 7 
Delírio agudo 9 
Loucura hysterica j 
Loucura lúcida 1 

Total. . • 207 

Examinarei agora a importância dos elementos 
d'essa estatística, que são uma base segura, e que 
me levam a concluir, que nos alienados suicidas um 
complexo de condições os extremam dos suicidas vo
luntários, espontâneos. 

Relativamente á idade ferenos desde logo o não 
haver caso algum de loucura suicida antes dos deze
sete annos ; encontro porém em muitas estatísticas um 
grande numero de creancas que se suicidaram na mais 
tenra idade, aos oito ou nove annos, por exemplo. 
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Bertrand na sua estatística de 3:020 suicídios ob
servados n'uni anno, contou quinze antes dos quatorze 
annos. Durand-Fardel observou em França durante um 
período de dez annos, 26:760 suicídios e entre estes 
havia 192 casos antes dos quatorze annos. Esquirol 
conta que uma creança de treze annos se enforcara, e 
deixou um escripto que começa pelas seguintes pala
vras : «lego a minha alma a Rousseau e o meu corpo 
á terra.» Falret refere, que uma creanpa de dez annos 
se suicidara por não ter obtido uma qualificação mere
cida. 

Deem a esses factos a explicação que quizerem, o 
que é certo é que o suicídio nas creanças, é um fa
cto que se produz com completa consciência. 

Por outro lado também se conclue, tendo sempre 
em vista a estatística, que a hereditariedade, os cara
cteres mórbidos, as doenças teem uma importância real 
na producção do suicídio dos alienados. Estes três ele
mentos encontram-se reunidos na maior parte dos ca
sos. 

A observação mostra, que entre as causas elabo-
radoras, a hereditariedade tem uma influencia consi
derável na génese da loucura-suicida. A hereditarie
dade que transmitte aos descendentes os mais finos 
traços, que caracterizam uma família, como dizia Vol
taire, lega egualmente as doenças. Umas vezes este 
poder mysterioso salta muitas gerações outras vezes 
é tão fatal a applicaçãò d'esta lei que se manifesta nos 
descendentes nas mesmas epochas. 

Muitos alienistas citam a seguinte observação : 
Rush refere e seguinte facto : Os capitães C. L... 

e J. L . . . eram gémeos, e tão parecidos, que mal se 
podiam distinguir; serviram na guerra da independên
cia na America. Militares valentes, souberam ambos 
conquistar egual sympathia. O capitão C. L . . . habita 
em Greenfield, distante duas milhas da habitação do 
seu irmão; o capitão J. L . . . , vindo um dia da assem-
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blêa geral de Vermont, suicidou-se com um tiro de 
pistola ; ha alguns dias que andava triste. Na mesma 
epocha o capitão C. L . . . torna-se melancólico e falia 
do suicídio. Passados poucos dias levanta-se ao rom
per da manhã, e propõe a sua mulher um passeio a 
cavallo ; barbeia-se, em seguida passa para um quarto 
vizinho onde se suicida. A mãe d'estes dois irmãos, 
ajuncta Rush, é alienada. 

Esta observação e a estatística atraz mencionada 
dizem-me, que n'um grande numero de casos a lou-
cura-suicida é hereditaria. 

Ninguém desconhece, que a alienação mental, é 
de todos os estados mórbidos, o que se transmitte 
mais frequentemente como um triste legado de gera
ção em geração. A hereditariedade da constituição e 
portanto a do estado das faculdades intellectuaes é 
um facto tão positivo tão commum, que o estamos ob
servando diariamente. 

A historia apresenta-nos famílias de pessoas vir
tuosas, d'alienados ; famílias de heroes, de guerreiros, 
d'artistas, esta família combate pela monarchia, aquella 
pela republica; pergunto, pode-se negar a existência 
de famílias d'alienados-suicidas ? 

Esta influencia, a da hereditariedade, não é a úni
ca, ha outras de não somenos importância, como o 
estado anormal dos caracteres e as doenças anteriores 
que tem uma acção notável na pathogenia da loucura. 

E' mui vulgar, quando se interroga a família pela 
natureza do caracter dos doentes, ouvir dizer que nada 
apresentam de particular; precisando porém o inter
rogatório, o caracter do alienado, nos dois terços dos 
casos, se mostra ao observador com aquelles signaes 
de predisposição, que são um dos elementos da lou
cura, e que na maior parte dos casos annunciam muito 
tempo antes ao clinico esclarecido o género da doença 
que os accometterá. 

Na estatística que apresentei dos 265 indivíduos 
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exceptuando aquelles caracteres, que ou não fornecem 
indicação alguma, ou estavam mais ou menos viciados 
por estados mórbidos diversos, encontrava-se 213 ma
nifestações variadas de alterações de caracteres. Ora 
como n'esse grupo d'alienados entram os indivíduos, que 
fizeram as suas tentativas de suicídio com êxito ou sem 
elle, acontece, que as alterações mencionadas de ca
racteres não estudadas isoladamente, mas combinadas 
com outros factores, são de maxima importância para 
a these que sustento. 

Pelo que diz respeito aos estados pathologicos an
teriores, 77 vezes foram observados no numero dos in
divíduos em questão, e entre esses estados citei as 
afTecções cerebraes, dos intestinos, do estômago, como 
sendo aquellas que forneciam maior contingente d'a-
lienados com tendência ao suicídio. 

Associo-me á opinião de Boismont, quando diz que 
as causas assignaladas, os caracteres e as doenças 
não criam de per si só a loucura-suicida, combinan-
do-se porém com a predisposição hereditaria favore
cem poderosamente a evolução da doença ; a prova 
que isto assim succède, é que encontramos na maior 
parte dos casos esses três .elementos. 

Passemos a uma outra ordem de factos. 
Deve merecer toda a attenção a natureza das idêas 

dos alienados, nos quaes existe a tendência suicida e 
que são a sua constante preoccupação. Em todas as 
mortes voluntárias executadas com plena liberdade 
do pensamento e da vontade os motivos para a reso
lução funesta eram bebidos nos soíMmentos moraes ou 
physicos, nas paixões, n'uma palavra nos excitantes 
ordinários da vida ; na loucura-suicida pelo contrario, 
os indivíduos que attentam contra a vida, eram arras
tados pelas idêas tristes, concepções delirantes, hal-
lucinações, n'uma palavra os motivos são bebidos na 
natureza fantástica do seu delírio, ou raras vezes n'um 
impulso irresistível. 
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A estatística, que atraz apresentei das concepções 
delirantes dos alienados-suicidas, mostra-me de sobejo, 
que n'esses indivíduos ha uma profunda desordem in
tellectual e moral. Entre essas variadas concepções ha 
um grande numero d'ellas que apenas motivaram à 
idêa do suicídio, um outro numero não menos inferior 
•foram acompanhados de tentativas com ou sem sui
cídio, n'um numero porém muito menor entram os 
indivíduos que obedeciam ás suas concepções deliran
tes sem relação alguma com o pensamento do suicí
dio, sem a consciência do acto. 

D'esta arte devemos admittir duas distincções nas 
concepções delirantes dos alienados-suicidas. Na pri
meira categoria entram aquellas concepções, as quaes 
se bem que falsas, uma vez admittidas, principiam 
d'exercer uma influencia de tal ordem, como se apre
sentassem um cunho de realidade, sendo a morte uma 
consequência inevitável; na segunda classe entram 
aquellas que sem relação com a idêa do suicídio, ela
boram uma terminação fatal, um acidente indepen
dente da vontade pervertida. 

Entre a complexidade dos factos que oscillam na 
orbita da alienação mental", e que são ás vezes d'uma 
analyse difficultosa por escaparem á observação, figu
ram, como apresentando alguma importância para a 
loucura suicida as ideas, os projectos, as ameaças, as 
tentativas dos alienados, que motivos de ordem chi-
merica ou fantástica impellent á morte. A idea do sui
cídio, que surge nos alienados, filia-se nas concepções 
delirantes com ou sem hallucinações. Para esta classe 
d'individuos a vida é uma tyrannia; o mundo não lhes 
oferece encanto algum, nenhuma consolação, ou antes 
tudo que os circumda é uma serie de supplicios, que 
os afflige constantemente. Muitas vezes a idea de mor
te se lhes apresenta rapidamente, porém na maior 
parte dos casos acontece, que só gradualmente se fami-
liarisam com o lugubre pensamento da sua destruição. 

5 
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Esta affecção psychica torna os indivíduos affecta-
dos taciturnos, pusilânimes e desconfiados. A distrac
ção que se propõe em semelhantes casos irrita-lhes a 
tristeza habitual. 

Outros, victimas de hallucinações, jazem n'uma 
anciedade impossível de descrever-se ; imploram a 
morte, não concebem como se tome apparentements 
todas as precauções para frustar o suicídio, quando 
com essas cautelas lhes estão indicando os meios; sen
tindo a impossibilidade da cura principiam por se ca
pacitar que são indignos de viver. Muitas vezes domi
nados pela moral confessam que o acto que meditam 
é contrario ao fim moral do homem, funesto aos fi
lhos e á família. Ás vezes estabelece-se uma lucta 
interna; se a razão predomina, o projecto é esqueci
do ou demorado, no caso contrario o suicídio execu-
ta-se. 

Conta Falret, que uma mulher convencida que as 
ideas que tinha do suicídio, eram contrarias aos seus 
princípios religiosos, mas não obstante isso era impel-
lida a suicidar-se, persuadira-se que toda a regra ge
ral tinha excepções, e que ella se encontrava precisa
mente neste caso. 

Os projectos dos suicidas nos alienados estão mais 
ou menos em harmonia com as ideas da sua destrui
ção. Uns occultam o seu projecto, outros pelo contra
rio o declaram a cada momento. E' por isso que todas 
as precauções tomadas nos hospícios dos alienados 
são necessárias. Os lypémaniacos, por ex., guardam 
um silencio obstinado sobre os seus projectos ; a ex
pressão porém da sua physionomia, o olnar fixo e si
nistro e outros caracteres physicos bem determinados 
são phenomenos conhecidos pelos alienistas. 

Esquirol diz, que esses indivíduos apresentam sym-
ptomas de melancolia, de hypochondria, de hysteria, 
d'aifecçoes gastralgicas e nevrálgicas. Soffrem conti
nuadamente perturbações nas vísceras abdominaes, 
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cephalalgia, insomnias e são atormentados por sonhos 
horríveis. 

A execução do suicídio apresenta algum interesse 
para o alienista. 

A escolha do instrumento revela quasi sempre uma 
disposição particular do espirito. Desde muito tempo 
se notou, que o habito de se servir d'um instrumento 
qualquer determina quasi constantemente a escolha do 
doente. Ha casos porém na loueura-suicida, em que os 
indivíduos escolhem meios insignificantes para a sua 
destruição. Quando se tracta da escolha dos meios, 
apontam os medicos alienistas um facto que não pôde 
ser esquecido. Conhece-se a historia de certos doen
tes, que se suicidaram, usando simplesmente d'um 
meio, quero dizer, sendo-lhes todos os outros indiffé
rentes. Uns asphyxiam-se, outros usam da pistola, ou
tros d'um narcótico, etc. 

Estas ideas estão de tal modo introduzidas no 
espirito d'esses infelizes, de tal modo isoladas, que se 
lhes pôde sem receio confiar diversos instrumentos ou 
meios de destruição extranhos áquelles que os préoc
cupant. 

Quando o alienado-sulcida lavra a sentença de 
morte, esta verifica-se tarde ou cedo. Se está inteira
mente dominado pela dita idea, muito se deve re-
ceiar, porque por mais delicadas e minuciosas que 
sejam as precauções, por mais activa que seja a vigi
lância, tarde ou cedo se réalisa a sentença fatal. Uma, 
duas, três vezes impedir-se-ha a execução; porém 
uma nova tentativa mais audaciosa, mais hábil, terá 
resultado. E' impossível calcular todos os meios que 
elles põem em pratica; a passagem seguinte prova 
como sabem escapar á vigilância. 0 professor Royer-
Collard, medico "de Gharenton, passando a visita mati
nal acompanhado por Blegnie, conversara um pouco 
com um lypémaniaco suicida. O doutor Blegnie que 
seguia Gollard, mal tinha sahido do quarto, sentira a 

* 
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porta fechar-se immediatamente, e voltando-se, obser
vou que o lypémaniaco se tinha suicidado. 

Rénaudin, diz que, quando os alienados protestam 
contra a sua sequestração, de tal maneira occultam a 
sua idea falsa, raciocinando d'um modo tão lúcido, 
mostrando tanto discernimento, que os magistrados 
chamados para o exame, concedem-lhes a liberdade. 

Refere este medico que sendo director do hospital 
de Stepbansfeld, a auctoridade judiciaria prescrevera 
a sahida d'um lypémaniaco, que no seu interrogatório 
não dera signal algum de loucura. No mesmo dia da 
sahida encontraram-o enforcado a pouca distancia do 
seu domicilio. 

0 numero das tentativas dos alienados suicidas 
caractérisa a tenacidade dos seus projectos, e essa 
tenacidade é um dos bons elementos para o diagnos
tico da loucura suicida. 

Quando os doentes visam á immolação, tomam 
medidas enérgicas para a execução do seu projecto. 
Alguns empregam successivamente, ou até simulta
neamente, muitos meios para a sua destruição, como 
querendo collocarem-se na impossibilidade de escapa
rem á morte. Muitos doentes tomam o ópio e asphy-
xiam-se ; outros embriagam-se antes de tragar o ve
neno; outros finalmente antes de se arremessarem á 
agua atam uma pedra aos pés. Conta Bourdin que um 
homem tão distincto pela sciencia, quanto affavel pela 
doçura dos seus costumes, apresentou leves traços 
d'alienaçao mental, a idea do suicidio apodera-se 
d'elle; abandona os lares paternos munido d'uma^ar
ma, investiga o sitio mais profundo da margem d'um 
rio e ahi despedaça o craneo com duas balas, cahin-
do immediatamente á agua. Os livros, que estudam 
as doenças mentaes, offerecem muitos exemplos d'esta 
ordem. 

Uma das consequências mais precisas da tenaci
dade da idea do suicidio é a repetição das tentativas. 
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O exemplo de reincidência mais notável que a sciencia 
possue é incontestavelmente aquelle que nos trans
mittal Esquirol. Este distincto alienista refere que uma 
mulher, sua cliente, procurara alternativamente a 
morte na estrangularão, na precipitação, na inanição, 
na immersão, precipitando-se ao rio, na apoplexia, 
collocando-se com a cabeça para baixo e os pés le
vantados repousando sobre o leito; na syncope abrin
do as artérias com fragmentos de vidros, na destrui
ção dos órgãos da digestão, engulindo rolos de lã, 
pregos, etc., e finalmente batendo com a cabeça.con
tra as paredes. Dezoito mezes de continua vigilância 
e uma therapeutica apropriada curaram a triste affe-
cção. 

Em conclusão, os signaes específicos que separam 
as ideas, os projectos, as tentativas do suicídio es
pontâneo d'aquelles da loucura suicida, consistem es
sencialmente na tenacidade, na repetição das tentati
vas e na differenciação dos motivos próprios a cada 
uma d'estas categorias. 

A differenciação, porém, adquire mais nitidez á 
medida que nos formos envolvendo na symptomatolo-
gin da loucura suicida. 

Affirmara eu, quando estudei o suicídio espontâneo, 
que a analyse philosophica dos documentos confeccio
nados pelas victimas voluntárias na sua hora suprema 
era um meio seguro de diagnose, pois que a analyse 
dos escriptos, das cartas dos alienados suicidas, se 
existem, revelam claramente a desordem cerebral. Quan
do digo, se esses documentos existem, fallo com os 
alienistas Esquirol, Galmeil, Bonnet, Morel, Renaudin, 
Falret e outros medicos dos grandes azylos públicos, 
inspectores geraes, que declaram unanimemente que 
os suicidas, que estiveram sob a sua vigilância, nunca 
deixam cartas, á excepção de um ou dois. Nota-se, 
que ainda n'estas circumstancias, esses escriptos não 
foram elaborados momentos antes da execução. 
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O estado de confusão e concentração em que vi
vem os alienados, a indecisão e a apathia que se 
observa commummente em algumas vesânias, explicam 
o caso, pois são outros tantos elementos que lhe pa-
ralysam a acção. 

Na estatística por vezes apontada dos 265 indiví
duos, que estiveram sob os cuidados de Boismont, que 
tiveram a idea do suicídio, os motivos por elles pre
textados para pôr um limite á sua vida não podem de 
modo nenhum serem comparados com as razões ade
gadas nos 1328 documentos, que apresentei no capitulo 
precedente apesar de qualquer subtileza de argumen
tação; no primeiro caso os motivos emanam de uma 
idea falsa; no segundo teem uma existência real. 

Um individuo habituado aos trabalhos intellectuaes 
imagina um dia estar em communicação com Deus, 
crê ter recebida uma missão importante, fora chama
do para operar a conversão do género humano. Este 
insensato esforça-se em executal-a. Desejando conven
cer os incrédulos, pratica acções que compromettem 
os seus dias, precipita-se, por exemplo, um dia do 
alto de uma ponte sobre o leito de um rio e morre afo
gado. 

Barloeus, poeta e medico simultaneamente, fica 
melancólico em consequência de trabalhos excessivos 
de espirito. No seu delírio imagina ser alternativamen
te de vidro, de manteiga, de palha etc. D'ahi as pre
cauções pueris para evitar o choque dos corpos exte
riores, para se collocar ao abrigo do incêndio. Não le
vou muito tempo que todos os seus receios, todas as 
suas perplexidades fossem levadas a tal ponto que fi
nalmente se precipitou n'um poço. N'estes exemplos 
claramente se observam as concepções falsas, que mo
tivaram as mortes voluntárias d'esses insensatos. 

Disse que os alienistas eram concordes em affirmar 
a ausência dos escriptos na loucura suicida. Objectaram 
a esta asserção, os que consideram que o suicídio é 
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uma espécie de vesânia, que a maior parte dos doen
tes eram analphabètes, e que á outra parte faltavam 
os utensílios próprios para taes emprezas. 

Estas objecções não tem fundamento algum, por
que em muitas localidades ha estabelecimentos em 
que os doentes admittidos tem geralmente certa edu
cação scientiíica, e muitos até tinham occupado posi
ções elevadas na sociedade; por outro lado Girard ac-
crescenta, que os alienados suicidas, que estiveram 
sob o seu domínio tinham á sua disposição tudo quan
to era necessário para escrever. 

Em conclusão os alienados suicidas independente
mente das suas ideas chimericas, não escrevem nos 
seus últimos momentos, e, se o fazem, os seus escri-
ptos apresentam o cunho da desordem intellectual. Se 
effectivamente os documentos mencionados são pode
rosos elementos para a diagnose das duas espécies de 
suicídio, a rejeição obstinada dos alimentos é egual-
mente um dos symptomas carecteristicos da alienação 
mental com tendência ao suicidio. 

Esquirol refere, que de 198 mulheres de Salpô-
triere, que attentaram contra a sua vida, 48 recorre
ram a este expediente. Na estatística apontada vè-se 
que de 265 alienados com tendência ao suicidio 152 
recorreram ao mesmo meio. 

Como explicar que um meio tão afílictivo, como a 
inanição, seja preferível a outros de fácil execução? é 
egualmente por uma d'essas contradições muito fre
quentes na alienação mental, que ao passo, que um 
individuo tenta suicidar-se, respeita o instincto da con
servação, pois não deseja alimentar-se, porque sup-
põe que as comidas, que lhe fornecem, estão envene
nadas. Os motivos, que os conduzem ao suicidio pela 
inanição, são as concepções delirantes de natureza 
triste, as hallucinações, as illusões etc. ; não quero po
rém generalisar a tal ponto que todas as vezes, que 
a inanição se manifeste, se conclua, que o alienado te-
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nha tendência para o suicídio, visto que em muitos ca
sos para justificarem a rejeição da alimentação, allegam 
motivos completamente incohérentes, como não terem 
dentes, soffrerem d'uma obliteração do esophago, d'uma 
occlusão dos intestinos etc. Os motivos allegados pe
los alienados suicidas, que tem concepções delirantes 
e hallucinações para se privarem da alimentação, são 
bebidos nas ideas que atraz mencionei, como ideas de 
envenenamento, de perseguição, d'accusaçao de rou
bo, etc. E' para notar, que muitos doentes explicam o 
caso com certa apparencia de inlelligencia, a observa
ção porém mostra que n'esses casos como em outros, 
a desordem intellectual existe. 

Não desejo terminar esta symptomatologia sem 
fallar d'um ponto importante. 

O phenomeno hallucinatorio tem na loucura suici
da tanta importância que constitue para alguns medi
cos alienistas um symptoma capital para a differencia-
ção das duas espécies de suicídio. 

Um homem apresenta-se-nos com uma physiono-
mia inquieta : o olhar sinistro, os gestos violentos e a 
palavra breve e imperiosa. Interrogando-o, responde 
com termos incohérentes e sem ligação, oppondo-se 
qualquer obstáculo á pratica dos seus projectos extra
vagantes, entrega-se a um furor cego, despedaçando 
tudo quanto o embarga. N'elle, toda a ordem aflecliva 
está lesada; só a força pôde reprimir as suas inten
ções. Este homem é evidentemente um louco. Este 
exame superficial conduz-me a ver ahi um delírio ge
ral acompanhado d'uma violenta excitação nervosa, 
ou por outras palavras um accesso de mania. Exami
nando, porém, com mais cuidado o doente, principia-
se por descortinar que todas as suas palavras, os 
gestos extravagantes, que todos os actos emfim estão 
sob a independência d'algumas ideas fixas e predomi
nantes. Levando ainda mais longe a analyse descobre-
se que esta desordem tão grave e tão profunda é o 
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producto de uma alteração muitas vezes limitada d'uma 
das faculdades do entendimento como uma idea falsa, 
uma hallucinacão, uma illusão, etc. 

Os phenomenos porém nem sempre assim succe-
dem. 

•Veja-se o que se passa n'um melancólico, extra-
nho a tudo quanto o rodeia, subjugado por uma dôr, 
que nada pôde mitigar. A sua physionomia não tem 
expressão, os gestos e os movimentos são lentos e 
embaraçados. N'este individuo não ha a temer a vio
lência atraz mencionada, mas sim uma resistência, 
uma firmeza nas ideas, que nada pôde desvanecer; 
observa-se uma concentração intima, uma tensão con
tinua de todas as forças intellectuaes e moraes. Este 
homem é indubitavelmente um louco, porque o deses
pero tão profundo que n'elle impera, não tem funda
mento real. Entretanto uma observação minuciosa per
mette reconhecer que o phenomeno essencial e predo
minante é ainda uma idea falsa, uma hallucinacão, 
uma illusão, etc. 

Que contraste, e como a mesma causa produz effei-
tos tão différentes ! Não obstante o primeiro individuo 
durante um accesso ou n'uma epocha de remissão sui-
cida-se, e o outro tarde ou cedo não podendo luctar 
com o seu desespero effectua o mesmo acto. 

Estes symptomas hallucinatorios são tão frequentes 
que nos 265 doentes foram observados 207 vezes. As 
principaes manifestações d'esté delirio consistem se
gundo referem os hallucinados, em ouvirem vozes 
ameaçadoras, extranhas, verem figuras sinistras, indi
víduos que entram pelas janellas, atravez das paredes, 
das portas, e que os querem assassinar. Muitos tremem, 
gritam como possessos, vendo os filhos devorados pe
las serpentes. Outros pretendem estar metamorpho-
seados em demónios ou veem-nos perante si, etc. 

A observação seguinte, devida a Lisle, frisa bem 
este phenomeno hallucinatorio. 
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Ë o caso d'uma mulher de trinta e cinco annos, 
d'um temperamento eminentemente nervoso, d'um ca
racter alegre e d'uma saúde rasoavel. A mãe d'esta 
mulher morrera louca, um dos tios soffre d'alienaçao 
mental, o avô materno tornou-se extravagante pela na
tureza das suas ideas e dos seus costumes. Casara da 
idade de vinte e dous annos com um homem que a es
timava. Soffrendo das vias digestivas, dera entrada 
îi'um hospital, onde dois dias depois se precipitou 
d'uma janella pouco elevada, sem fazer ferimento al
gum. Até este ponto não havia indicio algum de lou
cura, mostrava-se um pouco mais triste que de costu
me. Soffria entretanto desde alguns dias de hallucina-
ções do ouvido, que não lhe concediam um só instan
te de repouso, e sobre as quaes tinha conservado todo 
o silencio. 

Ouvia distinctamente vozes, ora em pequeno nu
mero, ora mais numerosas que a accusavam de ter 
trahido o marido, ameaçando-a com horríveis torturas, 
outras vezes estas vozes em numero infinito, e então 
confusas e mal distinetas, assemelhavam-se ao mur
múrio d'uma multidão que vinha assistir ao seu sup-
plicio. 

Estas hallucinações diminuíram um pouco desde a 
primeira tentativa de suicídio, com o fim de se subtra-
hir ás ameaças de que seria victima; porém, pouco 
tempo depois da sua entrada no hospital, reapparece-
ram novamente com uma intensidade extraordinária e 
com ellas o novo desejo de se escapar pela morte vo
luntária ás dores physicas e moraes, que ellas lhe pro-
mettiam. Entregando-se com frenesi incrível ao suicí
dio tenta no espaço d'algumas horas já precipitar-se 
por uma janella do seu quarto, já lançar-se ao fogo e 
despedaçar o craneo contra as paredes. As vozes que 
ouvia, suggeriam-lhe todos estes meios e promettiam-
lhe uma prompta execução se ella desobedecesse. 

Era um espectáculo commovente ver esta pobre 
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mulher, com os cabellos em desordem, a physionomia 
transtornada pelo terror e o desespero, lancando-se 
de joelhos ás pessoas que a rodeavam, implorando a 
morte e que lhe administrassem veneno. Este accesso 
durou algumas horas, dando lugar a um estado de re
pouso em que as hallucinações diminuíram considera
velmente. No fim d'alguns dias novos accessos se ma
nifestaram precisamente com os mesmos caracteres. 
Sem ir mais longe posso concluir para este caso como 
em outros, que as hallucinações e as illusões são phe-
nomenos de maxima importância na loucura-suicida, 
constituindo motivos poderosos para conduzirem os 
alienados a tentar contra a sua vida, no fim d'um tem
po mais ou menos determinado. • 

* 

Em todos os casos de suicídio até aqui estudados 
encontra-se a explicação do acto n'esta causalidade — 
desejo e vontade de abandonar uma vida envenenada 
pelos soffriméntos physicos ou moraes, reaes ou ima
ginários, antigos ou recentes. 0 homem era impelli-
do ao suicídio por uma causa, havendo uma rasão ló
gica para a sua existência. Parece pois deduzir-se que 
em alguns casos o suicídio não é motivado. 

Uma creanca de dez annos dispara uma pistola na 
bocca ; á arma mal carregada effectua um leve feri
mento; interrogada sobre os motivos que a determi
naram, responde «eu não sei porque, desejava mor
rer.» 

Estes phenomenos impulsivos caracterisam as mo
nomanias instinctivas. Esta vesânia é para Esquirol, 
caracterisada por uma lesão parcial da intelligencia 
das affecpões ou da vontade. 

Sem querer trazer para aqui qualquer questão so
bre as monomanias, visto que este assumpto teria ca
bimento n'um tractado de doenças mentaes, só desejo 
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fazer sentir contrariamente a opinião d'alguns medi
cos, que em alguns casos extremamente raros somos 
forçados a admittir a monomania suicida. 

0 eminente alienista de Salpêtriére distingue três 
espécies de monomanias; a monomania intellectual 
constituída pelas concepções falsas, associações vicio
sas de idéas, pelas hallucinações etc., a monomania 
affectiva na qual os doentes não deliram, porém as 
suas affecções e os seus caracteres estão prevertidos; 
finalmente a monomania instinctiva na qual os aliena
dos são impellidos a praticar actos irresistíveis, que a 
razão e o sentimento não determinam, que a consciên
cia reprova, e que a vontade lesada não pôde repri
mir. 

A ordem das monomanias impulsivas, foi o alvo 
de todas as discussões, sustentadas por Morei, Falret 
e a sua escola, não admittindo uma lesão isolada do 
livre arbítrio, no meio d'uma intelligencia completa
mente clara. 

D'isto nasceram dois excessos — não existe por 
um lado a monomania impulsiva, por consequência a 
monomania suicida é uma chimera ; por outro lado to
dos os suicídios sem excepção entram na categoria 
das monomanias instinctivas. 

Protestam contra esses exclusivismos o senso com-
mum, e centenares de factos que diariamente cahem 
sob a nossa observação. 

A opinião d'aquelles, que fazem consistir as mono
manias instinctivas n'uma lesão exclusiva da vontade, 
não é acceite actualmente; as monomanias impulsivas 
são estados pathologicos complexos nos quaes as ano
malias mentaes, como perturbações da intelligencia, 
da sensibilidade, do systema nervoso se associam ás 
lesões do livre arbítrio, concorrendo a provocar actos 
irresistíveis, a crear acções denominadas instinctivas. 

Os monomaniacos impulsivos conservam a cons
ciência do acto que acabam de executar ; n'um numero 
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relativamente pequeno esta consciência é tão clara, 
que apreciam a moralidade d'acçào, reconhecendo a 
sua crueldade, testemunham arrependimento, lamen-
tam-se, desesperam-se e entregam-se á auctoridade 
narrando todas as sensações nocivas, porque passa
ram antes do attentado. 

Outros deixam vêr a maior indifferença pelo acto 
commettido, qualquer que seja a esphera do seu atten
tado, narrando com imperturbável sangue frio todas 
as circumstaucias que tiveram logar, e n'estes a cons
ciência é em muito menor grau. 

Interrogando esses monomaniacos impulsivos, res
pondem invariavelmente, que foram dominados por 
uma forca desconhecida, propellidos por uma tendência 
irresistível, por um impulso violento, mais enérgico que 
a sua vontade e contra a qual luctaram baldadamente. 0 
monomaniaco impulsivo é pois conscius e não compos 
sui ; e não obstante apesar da integridade do seu ra
ciocínio e da sua consciência, é um verdadeiro alie
nado ; porque n'elle a razão está de tal modo enfra
quecida, abalada, que não pôde ser a regularisadora 
dos seus actos; 

Portanto as monomanias impulsivas são uma rea
lidade, e a monomania suicida não é uma chimera, ha 
casos de suicídios determinados por um impulso ins-
tinctivo, não motivado e completamente irresistivel. 

Este existe, e se observa não só no suicidio, mas 
ainda no homicidio, no roubo, nas idéas instantâneas 
etc. 

Um negociante estava sentado n'um café, levan-
ta-se bruscamente e dá uma bofetada n'um homem 
collocado defronte d'elle e que nunca tinha visto. In-
terpellado sobre este acto respondeu, que a sua phy-
sionomia lhe tinha desagradado. 

Um negociante inglez sentiu um violento desejo de 
se suicidar. Porém como tivesse capacidade e instruc-
ção, luctou com energia contra aquella tentação. Uma 
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contrariedade lançara-o um dia n'um tal estado de 
abatimento que elle contou a um seu commensal, que 
sentia a cabeça pesada e que tinha o presentimento 
que alguma cousa lhe succederia antes do amanhecer. 
0 individuo aconselhou-o para consultar um medico, 
ao que respondeu que não era necessário. No meio da 
noute despertou com uma excitação extrema; phrase 
alguma poderia traduzir o que elle sentia; só o suicí
dio lhe appareceu corro o único soccorro. 

N'este estado levanta-se e chama o creado, que 
fosse a toda a pressa procurar um cirurgião; mal o 
doente o tinha visto entrar, gritou, sangre-me, ou corto 
a garganta. A operação foi rapidamente practicada. 
Apenas o sangue começou a correr, exclama, salvei-me 
do suicídio. Desde essa epocha não experimentou mais 
effeitos d'esse funesto mal. 

Esquirol conta que um magistrado tendo alguns 
parentes alienados, e vivendo em boas condições era 
atormentado ha muitos annos pela idéa da sua destrui
ção. Na edade de quarenta e dois annos quando tudo 
lhe parecia sorrir, aproveita-se da ausência da sua mu
lher e dos filhos para praticar diversos golpes na gar
ganta com uma navalha de barba, sem obter o fim 
desejado. Ouvem-no correr no seu aposento, gritando, 
quanto custa morrer ! 

Os visinhos acodem e encontram o desgraçado esten
dido no pavimento, banhado em sangue ; estava morto. 

Lisle combate a existência da monomania suicida, 
entretanto admitte alguns casos. 

Demonstrado que o monomaniaco suicida é um 
alienado, claro está que esta formula fica comprehen-
dida na loucura-suicida. 

0 dizer-se que todos os suicidas sem excepção en
tram no grupo dos monomaniacos instinctivos, é aífir-
mar que todo o suicida é um alienado, é affirmar que 
em todos os casos de morte voluntária a lesão do li
vre arbítrio é incontestável, o que é uma conclusão 
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absurda, uma proposição degradante para aquelles 
que praticaram o suicídio em completa liberdade do 
pensamento e da vontade. 

A monomania impulsiva suicida manifesta-se com 
os mesmos caracteres que qualquer monomania ins-
tinctiva, a diflerença está no objecto da impulsão. Esta 
pôde surgir inopinadamente, d'um modo quasi inespe
rado, outras vezes pelo contrario apresenta-se com 
uma persistência e fixidez que desesperam os doentes. 
Como teem consciência perfeita do seu estado, tremem 
ao passar por um logar elevado, ao ver uma arma, 
uma faca etc. 

Numerosas observações estabelecem que a mono
mania impulsava suicida é muitas vezes hereditaria. 
A transmissão é de tal modo ás vezes completa e fiel, 
que quasi todos os membros d'uma família se suicidam 
na mesma idade e do mesmo modo. Gall conhecera 
uma família em que o avô, a irmã e a mãe se suici
daram; a filha d'esta ultima esteve em risco de se 
suicidar e o filho enforcou-se. O mesmo escriptor re
fere que o proprietário d'uma fortuna considerável, 
deixara sete filhos ; entre estes uns conservam a for
tuna paternal, outros augmentam-a; nenhum d'elles é 
infeliz; todos gosam boa saúde e uma vida honrada. 
Os sete irmãos no espaço de quarenta annos suicida-
ram-se todos. 

De todas as vesânias é a monomania suicida, a que 
soífre em mais alto grau a influencia etiológica da imi
tação e da publicidade. 

Não admira, o terreno em alguns casos está pre
parado e sob a menor excitação o phenomeno efíec-
tua-se. 

Todo o mundo conhece a historia dos quinze inválidos 
qne durante o anno de 1772 se enforcaram successi-
vamente n'um curto espaço de tempo n'um gancho que 
se encontrava n'uma passagem escura do Hotel. Ti-
rou-se o gancho, cessaram os suicídios. 
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No tempo de Nopoleão i um soldado suicidou-se 
n'uma guarita. Durante os dias seguintes muitos sol
dados escolheram a mesma guarita para o attentado. 
Queimou-se a guarita, cessaram os suicidios. 

Estes factos e outros levam-me a admittir, que sem 
acreditar n'uma influencia mysteriosa, elaborada por 
uma disposição particular da atmosphera, sem ligar 
muita importância ás influencias moraes, que se es
tendem sobre um grande numero de indivíduos, como 
os acontecimentos políticos, uma longa carestia, uma 
epidemia mortífera, etc., a admittir, digo, que esses 
factos são o producto da imitação, que exerce tantas 
vezes uma acção preponderante sobre as mais funes
tas determinações humanas. 

E esta ordem de phenomens que em muitos casos é 
causa da loucura suicida, o é também do suicídio es
pontâneo. 

Relativamente aos effeítos da publicidade, já Es-
quirol dizia que as narrativas dos jornaes a propósito 
de qualquer suicídio familiarisavam as massas com a idea 
da morte e faziam olhar com indifferença o suicídio. 
Os exemplos apresentados todos os dias são contagio
sos e funestos, poique qualquer individuo perseguido 
pelo desgosto, não se entregaria a morte voluntária, 
se não tivesse lido no seu jornal a historia do suicídio 
d'um amigo ou d'um conhecido. É pois necessário que 
a lei intervenha cedo ou tarde para suspender uma 
publicidade tão nociva. 

Porque convém notar, que os jornaes na sua des-
cripção, fazem narrativas pittorescas, procurando com 
cuidado o movei mais ou menos occulto da tragedia e 
dramatisam as circumstancias mais fúteis. 

Os periódicos n'esse sentido nenhum beneficio of-
ferecem aos sábios, aos legisladores, porque estes, 
quando querem estudar o suicídio, pedem informações 
ás estatísticas oíficiaes, e aos archivos da administração. 

Eis o trabalho que me proponho defender. 



PROPOSIÇÕES 

Anatomia — Admittimos o contacto immédiate entre a 
terminação nervosa e a substancia muscular. 

Physiologia—Admittimos a identidade physiologica dos 
apparelhos sensitivos e motores. 

Materia medica — As interferências nervosas explicam a 
dilatação pupillar pela atropina. 

Pathologia externa—Em todos os casos de infecção syphi
litica produzida pela blennorrhagia não existe o cancro larvado. 

Medicina operatória—A tysica pulmonar contra-indica 
a operação da fistula do anus. 

Pathologia interna — A hallucinação é um symptoma ca-
pital para o diagnostico differencial das duas espécies de sui
cídio. 

Anatomia pathologica —A formação das cavernas na ty
sica pulmonar pode considerar-se como o primeiro passo para 
a curabilidade d'esta doença. 

Partos — Nos casos de vómitos excessivos da prenhez 
que sobrevem antes do sexto mez, devemos como ultimo recurso 
provocar o aborto. 

Pathologia geral —A pelle é um verdadeiro espelho, 
onde se reflecte a maior parte dos processos mórbidos. 

Hygiene — Reprovamos a publicidade dos crimes. 

Approvada. Pôde imprlmlr-se. 
O CONSELHEIRO DIRECTOE 

'Pimenta. Costa Leite. 
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