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SI
AOS SAUDOSOS E NUNCA ASSAZ LEMBRADOS MANES

DE

MEUS QUERIDOS E EXTREMOSOS PAIS
Si me ouvisseis n’oste momento I!!*., ok ! como me julgaria

feliz, poder koje offertar-vos este pequeno trabalho de minka
intelligence, fraca e abatida pelos desgostos e contrarie-
dades!!...

Tao cedo fiquci sem a vossa protecqSo e sem encontrar
riisis um peito amigo como o vosso, onde eu pudesse recostar
a fronte tantas vezes pendida pela fadiga Ml... onde pudesse
eu depositar os martyms da minka vidaf maLfadada talvez
desde o berco.

Depois de vossa morte caminhei so no mundo* nao enoon-
trei senao a traiiquillidade de minka consciencia para me
servir de guia, e embora caluumiado muitas vezes pop pes-
soas que nem ao menos conheci&o-me, e so pelo espirito de
maledicencia, embora a ma vontade gratuita de algims ta-
cankos inimigos, attingi o ponto que almejava, cumprindo
assim os vossos desejos.

Da mansao celeste onde devein estar almas como as vossas,

abencoai-me e enviai um raio de luz para guiar-me, at6 que
pela estrada sinuosa da vida, encontre eu o marco empoei-
rado onde devera estar o anjo do sepulchre marcaudo o termo
de minka peregrinacaoL * . Ok ! entuo serei feliz!.,. porque
ir-me-kei juntar a vos 1 ! I

<
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A SAUDOSA MEMORIA
DE

MINHA QUERIDA TIA E MADRINHA
A Exma. Sra, D . Clara Sophia Wallerstein Teixeira de Souza

Fosteis minha segunda mai, si vos pudesse hoje offertar
este insigniticante trabalho de minhas lucubraqoes scienti-
ficas seria para miin o maior prazer, mas roubou- rao esse pra-
zer o anjo da morte* passando com suas azas negras tao cedo
por vossa fronte, para despenliar-vos no pd * Espero que la
da raansao celeste, morada dos justos, abcncoareis ao

BERNARDO *

4

j A SAUDOSA MEMORIA
I DE MINHA TIA
I A Exma. Sra. D. Eliza Maria Wallerstein Pacca
I Tao cedo abriu-se um tumulo para encerrar vossos pre-R ciosos restos I 1
fl Porem descansai em paz qne a vossa palma foi bcm ad-I quirida na terra, Punge-me aiuda a saudade. Mas quemI sabel... amanlia a mesma lapide encerrara raeus ossos, e
I serei comvosco.

1 * 4

A MEMORIA DE MINHA QUERIDA AVO'
1

A EM!A . SRA.
O. Ignacla Franoellna Candida da Silva.

A MEMORIA DOS JIEUS 1NTIM0S AMIGOS
0 ll- LM * E EXJff * SR . DR.

4Frederlco Augusto Pamplona
J -

E OS ILLMS - SRS. IHr. Francisco .\iuus Neves de Aguiar e Henrlquc Heleodoro de Lemos,

r i ! 's M'

r,
k*

A MEMORIA DOS MEUS COLLEGAS

1
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A MEU TIO

o Him. Sr. Gommendador Mo Baptisla Tcixeira de Souza

Meu bora Tio, no momenta em quo vou trilhar uma nora senda da existencia nao posso
deixar de dirigir-me a v6s Cora utn sincero apcrto de mao e a toda a vossa familia.

A MEXJ TIO E AMIGO

o film. Sr. Coronel Francisco Joaquim Pinto Pacca
A amizade 6 o la^o social mm agradavel, e que se mantem sem grande difliculdade,

quando a franquoza mie-se a sinceridade. Si a minha esta n'osse raso, corao sempre a

confirmo*

AS H1AHAS QIERIDAS PB11HAS*IRMAS

ETELVIN/, IDALIN/ E JULIET/*
Mitihas prinias, Deus que vos proteja e vos dA as felicidades que deseja o

BERNARDO,

A MINHA TIA

a Exma. Sra. D. Francisco, Estanislao Walerstein

A MEU PRIMO

Augusto Roberto Wallerstcin Pacca
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A MEU TIO, PADRINHO E AMIGO
0 EXH. SR. SSNADOft

*

Bern conheceis o affecto G amizade qu<! vos dedico, quc ’vos posse eu dizerTl T

m mf *

OHUGADO.

A M I N H A T I A
A EXMA * SR A ,i

r

'1

E A TODA A SUA FAMIL1A
AMium.
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40 MEU PRIMO ES AMIGO INTIMO

Dr, Antonio Teixeira de Souza MagalhSes
Eu som um ingfato si nao te dfeo uma provn publics, da minha amizade,

A occasLao 6 propicia , Acrila-a,

Antonio:

AO MEU PR IMG E AMIGO
Fernando Evaristo Machado de Magalhaes e & sua familia.

Etema Amizad&.
A MEU PRlMO

0 Exm, Sr. Dr. LULZ Carlos da Fonseca
E A MlNHA P&1MA

A Exma, Sra. D. Maria Antonia da Werna Hagalh&e* de Fonsecar E A TOOA A SUA FAMILIA
rtraiiddo,

AO MEU AMIGO
0 Him. Sr. Dr. Carlos Ferreira de Souza Fernandes

Muita amizade e tjratidtw.
I

AO MEU PARTICULAR AMIGO
Antonio Joaquim de Cantanheda Junior

E A SUA FAMILIA.
A mizade FraUrnaL

AO MEU INTIMO AMIGO E CQLLEGA

Dr. Jo&o Baptista da Rocha ConceicSo
Saudades.

AGS MEUS AMIGOS
Os Illms* Srs. :

l)r. Gaetano Breton Ferreira Monforte*

Major Dr. Umbelino Alberto do Campo Limpo,
Dr, D. Nuno Eugenio de LGSSLS e Seilbitz.
Dr. JosG Maria da Trindade.
Candido Alves de Carvalho.
JoSo PessSa Alves da Fonseca.
Albino Goncalvez de Carvalho.
Capit&o Tenente Endas Justo de Burros Torrefto.
Dr. Joao Guedes de Carvalho.
Ooronel Bento Josd Fernandes.
Joaquim Jos£ Fernandes,
Capit&o Bento Jos6 Fernandes,

Antonio de Lam Fernandes*

Dr. Pedro Ferreira Vianna,

Eugenio Bouite*

Tenente Francisco Rodrigues Lima,
Capitao Carlos Nunes d'Aguiar.
Commandsnte Josfe Maria Ferretis Franco.
Dr. Josd Lino Pereira Junior.
Dr. Jos6 Justino de Mello.
Dr. Drognat-Landr£*

Dr. Gama Lobo.
Dr, Bustamante S&.

i
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A03 METIS HONS AMIGOS

Os Illms. e Exms* Srs, :
Conaelheiro Cornelio Ferreira Franca*

Marechal de Campo Conselheiro Dr* Antonio Nunes d’Aguiar
Chefe de Esquadra Benjamin Carneiro de Campos
Senador Visconde de Caravellas

F. A SUA 9 EXMAS. FAH ILIA$

Lembrart£a >

AO ILLM* SR *

Major Mauoel Joaquim Pinto Pacca
p

E i BOA

Exma. Sra* D. Carolina de Borba Pacca*

j

AO ILLM. E EXM. SB.
!)r. Agostinho Antonio do Souto.

SYtfPATHlA

AOS ILLMS, SRS*

Dr* Francisco Bento Alexandre de Figueiredo Magalli&es
e Manoel Jos6 da Souto.,

Lembran$a >

AO MEU MESTRE

0 Him , Sr* Dr JosG Maria de Morae3 e Valle*

HOHKNACEH AO SABER E RESJ'EITO AO CARACTKR *

A ILLCSTEADA FAOULDADE DE MEDICINA.

AO PBESIDENTE E l^XAUl l̂DOUES HESTA TIIESE
B COM RSPECIALIDAOE OS ILLMS* SR 5. DK3,

Agostinlio de Souza Lima,
JoRo Damascene Pecanha da Silva *

Jos£ Thomaz de Lima

A MEUS P8IM0S
Os Dims* Srs,

Dr* Manoel Teixeira de Souza Magalhaes*

Dr Fernando Teixeira de Souza Magalhsea.
Joz6 de Calazans Teixeira de Magalhaes.
Francisco Machado Teixeira de Magalhaes*

Antonio Luiz de Magalh&es Mosqueira Fillio*

Lucas Teixeira de Souza Magalhiles*

Dr. Antonio Eulalio Monteiro Junior*

Dr* Lucas Antonio de Oliveira Cattapreta*

Dr, Jos6 Ignacio de Barrog Cohra.
E BUAS EXHAS* FAMlLUS

A MEUS COLLEGAS
AOS MEUS PAREXTES

A MEUS MESTttES
A MEUS AMIGOS

AO SEXTO ANNO ACTUAL.
"1
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INTRODDGCAO

As scieucias sao solidarias annas das outras ; esclarecem-se mu -

tual mente, e nSo se pode chegar ao conhccimentG perteito dos cates
senao conhecendo, em cada um d'ellos, as leis das dirersas sciencias
as quaes estao submettidos, Com razao tem-se dito que o medico devc
possuir, tanto quanto for possivel. conkecirnentos da ordem physics.
Com effrito, o corpo humano cstd sujeito, ate certo ponto , as leis que
regem a materia inorgauica ; as leis da materia organisada exercem
tambem inftueneiu sobre elle ; alem de que esta em confcacto permu-
nente com todos os corpus que o corcao e que t£m sobre elle uma
certa accuo, Couhecer a materia e as leis que a regem 4 pois iudis-
pensavel para quern deseja conhecer o koraem .

Entretanto o homem nao e de uma natureza puramente pkysica ;

encontra-se n'elle alguma cousa mais al <$ m da materia ; corpo e alma *

Magnifico aunei da cadeia dos entes, u ' elle cneontra se o mundo
material e o mundo espiritaaU e participa de arabos, 0 mundo
espiritual tem, como o material, leis c sciencia proprias, e desde quo
no koraem se encontrao, unem-se do um tnodo tao intimo que formao
um so individiio, um so ento ; e facil do comprehender que uao se
podc ckegar ao coukecimento complete da natureza kumana, seuao
pelo estudo simultanco das sciencias pkysicas e psyckologieas*

Estudar o corpo sem a alma, ou a alma sem o corpo, nao e estudar o
homem.

Como diz Pascal, nao c nem mn anjo, nem um animal ; porem tem
alguma cousa de um e outro,

E verdade que muitos penssSo que a medecina nenhuma rela^ao tem
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com a philosophia ; que a metaphyaica e a psychology, em particu -
lar, tSm muitas vezes retardaJo o progress*) da verdadeira mediciua,

trazendo a coufusao onde tudo deve ser claro e preeiso.
Outros, era urn momenta estrauho de aberraqao sciontifica, tSm

chegado a affirm ar, que o mundo espi ritual nao exists, e que real-
meats a alma e o CQBjuncto das iunceoes do cerebro e da medulla
espiuaL Porem uao nos pareee justo este modo de procedev
sciencia,

Que se diria do physico que affirmasse que nao reconhecia outra
sciencia senSo a physica, que os pheuomenos chimicos sao chimeras,
etc. ??
etc. ? ? ?
admittindo senao as leis phv&icas, aos que andaciosamenta alfirmSo
que o raundo material so eviste, e quo o sen estudo basta para co-
nhecer o liomem.

A verdadeira sciencia, qualquer que seja seu objecto, nao deve
recear muito nenhuma outra ; a verdado 6 uma e tiuuca se con -
tradiz ,

Nao desejamos ser reputados suspcites, exagsraudo a importaucia
da psychology em medicina, e para nos justificarmos, nao deixa -
remes do transcrevcr aqui, a phrase profundumente verdadeira de
M * Cruveillier, citada na introdiiceao do seu tratado de Auatomia
Desoriptiva: e a s&guinte: « C'esl farce que Vhomme anatomquet
Thomme fhysioloyîque, el lhomme moral et intclledwh to'ont pas Hi
studies far la ratine classe de saranIs, que la science de fhomme lame
encore tant a desirer

NSo temos a pretenedo, nem pensamos cm resolver um problems
physiologico e pathologico pelos dados unicos especulativos , seria
maior excesso, e mais noscivo de que a guspeiq&o de exagerados
na importancia da Psychology relativamente a medicina *

Apenas pensamos que a questao das Herannas poderia ser um
exemplo d 'esta penetracSo mutua da physiology e da psychology.
Eis a razdo que nos induzio a escolhermos este ponto para disser-
tacdo, A exiguidade de recursos scientificos que possuimos, nos faz
crSr que de nenhuma sorte poderetnos tratar este assumpto de uma
maueira completa. Entretauto, vamos tentar, e se nao chegarmos ao

em

que as leis da materia orgauisada situ puras invemjOes,

Pareee-nos que este physico assemclhar-se-hia, nao
» » F

a « *
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nossu altncjario fim, ficaremos contentes indicando, ao menos* o
cam in ho quo para ali dove seguir-so. 0 que so segue n ^to e um
resumo nem um tratado. Um tratado teria excedido, teria ultrapas-
sado mesmo os limites do uina those, alem de estar muito acima de
nossas forqas scientiticas e intellectuaos, Um resumo nao poderia ter
nenhuma originalidade, o nao eorresponderia aos nossos desejos*

rfabemos que a acgSo da heranga sobrc as cspecies de modificaeoes
dos elites o sobre o ciescnvolvimenfo do estado inorbido n&o e uma
descobena que possa reivindicar a sciencia moderna ; a sua obser-
vegao perde-se 11a noite dos tempos* e de todas as epocas de todos
os povos ; todavia grandes ditterengas sc eucontrSo no modo de
interpretal-a.

Os antigos tinhuo admitfido um principio amplo e simples, isto e
a assimilacao a mais absoluta da geracfio a heranqa, e por conse-
guinte, talvez com razao, uma fe mdistincta na heranca de todas as
molestias ; depois apparecerao algurnas restriccoes a respeito dos
svstemas, formas, gnlos, etc* , e 0 deseuvolvimento aqui seria objecto
de outra these.

0 que e verdodc d que hoje ninguem contesta a heranga, pdde-se
ostaL1 cm aesacordo para a explicacao dos factos ; porem, quanto a
estes factos por si mesmo, sao innegaveis tanto na ordem physiologica
coino pathologica.

K se alguns, como Louis, cirurgiao do Hospital da Salpetriere, in-
t.entarao negal-a, forfto vencidos pelas discussoes que depois appa-
recerao.

0 objecto de oossa these ainda nao foi tratado n esta Faculdade ,
nao sabemos si por nao haver sido dado para ponto de dissertacao,

si por outro qualquer motive ; portauto, devemos desde ja pedir
desculpa, se nao 0 discutinnos em regra, por nao terraos encontrado
por onde nos guiamos* Oxala que ella possa algnm dia ser util
a algum dos nossos futuros collegas, que por ventura hajao de
occapar-se do tal assumpto.

Temos a satisfacao de assegurar que apezar da nossa mesquinhez
de recursos scientitu'os, intentiimos um trabalho em que discutimos,
baseando-nosf e verdade, na leitura de varios escriptores que se
occuparao d'estc assumpto antes de uds, porem tendo todo 0 cuidado



8

de transcrever conscienciosamente, chamando a attencSo do Jeitor,
por signaes, e citando irnmediatameute o autor, pagina * edigao* etc.
Ser-nos-ha muito lisonjeiro se os nossos mestres encontravera algu-
ma cousa, que apezar de nao ser talvez uova na, sciencia * e que
aos espiritos observadores nao tera escapade, comtudo ainda nao
appareceu nada a esse respeito , que chegasse ao conhecimento de
todos*

Nosso desejo era accrescentar a nossa dissertagao, observances
tambem nossas ; porem onde colheUas: nos liospitaes ?.
particulars ?... nos estabelecimentos ? De que tempo poderiamos
dispdr para isso? Alem de ser objecto de alguma difficuldade*

Acreditamosj porem, que nao seremos accusados por esta falta
involuntaria* E para que de algum mode merecamos a justificagSo,
procuramos reunir e citav o maior uumero possivel de factos refe-
ridos por autores que mellior nos pareeerao tratar deste importantc
assumpto \ afim de mellior cun ho de importaucia darmos as nossas
assergoes e podermos uos defender, baseando- uos n’essas respeitaveis
opinides admittxdas por todos.

Esperantos pela Critica : folgaremos se for judiciosa, porera ainda
que nSo seja, cstimaremos, porque ao uienos teremos o contentamento
de que dispensanlo alguns mementos para oucupar-se do nosso tra-
balho; que o leiao eis o nosso mais ardente desejo *

nas casas

Itrmina -t Estes factos n as opinides do* autores, vao scmpro preredzdos de doi> astaricoji

mo*- com a rita^ao do autor odigao e paginas Fazcmos i*tu alim de evitarmos quo tomem por
nossas theorias e factos expendidos por outros .
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C A D E I R A D E H Y G I E N E E H I S T O R I A D A M E D I C I N A

DISSEBTACAO

D A S H E R A N C A S

resussItao nas pessoa> dos tilhos,
assim dovem Icgsr-lhes a mdhor das heraB£*R :
uma lit »a saude.

Os pais

Consideragoos, divisao e piano

Na prooreacao dos entes orgauisados, a natureza obedece 4 dnas
leis : 4 lei innata ou de innatividade — inneite — ou lei de invemjao,

e 4 da heranca ; a priraeira preside as dossemelhangas entre os paes
e os filhos, a segunda as semelbancas.

« E em virtude da lei de heranca, isto e, de uma causa incognita
« etn sua essencia, norem perfcitamente demonstrada por grande
« numero de factos que se propagao assim , ora as condicQoes psychi-
« sicas e somaticas normaes ( heranca physiologica ) ora as condicoes
« morbidas ( heransa pathological ; estas constituent as molestias
« hereditarias \ »

Vamos estudar em primeiro lugar a innatividade, de uma maneira
succincta, depois a heranca em geral, destinando dous capitulos
especiaes para a heranca physiologica e pathologica, faremos algu-
mas considerables sobre a prophylaxia das molestias heriditarias ,

1 Muonerel , Path gen. t. Ill pag. SAO.
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nosso principal fim ; fallaremos do antagoaismo medico era L'dacfio
as alliances, do diagnostico, prognostic!), das raolestias hereditarias ;
terminaretnos por urn artigo sobre o tratameuto d'cstas molestias,
sobre o qual pouco diremos, afitn de a Iongarmo-nos pouco sabre um
assumpto em quo ncnhutna ideia nova apresentariamos.

f
H
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Innatividade (Innelt6) ou lei clo InvengSo

A lei de innatividado on lei de inven^ao udo tem iniluencia alguraa
sobre as especies quo s&o hoje o que erao nos tempos mais remotos,
o que forao na 6pocade sua primeira apparicSo no raundo.

Nao ignoramos que Kobinet \ De Lamarck, Geoffroy Saint-
Hilaire % Burdach 1 e outros cspiritos notaveis quizevao deitar por
terra esta fixidade ou firmeza das especies, admittindo que das
existentes poderido nascdr novas.

Invoca-se a influencia do tempo, porein a sabia commissao dos
naturalistas francezes nao nos apresenta as especeis que existiuo no
Egypto lia tree mil amios, perfeitamente idcnticas as de hoje ???!

Se a espeeie escapa d lei de iuvencdo, n£o acontece o mesmo ao
individuo para quern constitue a personalidade, tanto pliysica como
moral ; e ella que concorre para nao ser o homem inteiramente
semelliaute mesmo aos que llte s£o mais proximos : PaL mai , irmaos,
e irmas.

Enconirao-se estas dessemelhancas na estructura externa, 11a es*

tructura interna, na constituicao, no temperamento, na natureza
intellectual e moral.

Fallando de gemeos, Pierre Bailly diz : « Sao differentes na phy-
sionomia, liuiamentos, voz, escripta, gestos, porte e muitas outras
cousas *. »

Nao procuraremos explicar as dessemelkaucas, os contrastes que
existem algumas vexes entre os typos dos filkos e dos paes ; Burdack

« V I

1 De la Nature, 1761 , Amsterdam.
2 Memoria lifla ua Academia da* Sciencias, IftSS. Fat is.
3 Traits de Physiologie.

4 Songes de Pheailon, paradoies physiologiquej,
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faz depender a belleza ou fealdade dos filhos, menos da correccao ou
incorreccao das formas dos paes do que da aversao ou amor que ins-
pirao mutuamente.

0 temperamento dos filhos que nascem do mesmo pao e m2e 6
quasi sempre diverso : uns sSo biliosos, outros sanguineos ; uns
sSo alegres, outros tristes ; uus activos, diligentes, outros pregui-
cosos, etc.

Poderiamos citar numerosos exemplos d’estes coutrastes, nos
caracteres que constituem a individualidade propria a cada ente,
tanto moral como physica. A natureza e variada na formaqSo dos
individuos, por4m constante na creacao das especies. Quando tratar-
mos da heran^a em geral, voltaremos a este assumpto.

i
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CAprruijO ii

Das Horan^as em goralr
A Wanes e urn phenoraeno biologico que augraenta o typo da

especie \ os asccndentes transinittem aos desueadentes particalari-
dades da orgaiusacSo o de aptidao.

Entende-so por heranga era goraly a transinissilo, pela geragfio dos
paea aos fillios, de disposicoes physiologies ou pathologicas.

p , I - .

K no momcnto da concepc^o que se exerce a mfluencia hereditaria ;

& n'eate momeuto tao mjaterioso e tag curtot ein que os paes trans-
mittem a vida, quo fazem passar tambem aos filhos, as bOas e
mas qualidades e as molestias que mereeeram a qualificac&o de
hereditarias,

A lieranca conhecida dos antigos, que erao de commuiu aceOrdo
sobre ella, attrahiu a attencao do Pae da Medicma que dedicoudlie
alguns dos sens sabios aphorismos ; mats tarde Feme! e Van-
Swieten a estudarao mais extecsamente em suas obras* Ranchin
reutiiu as opinitfes n’estas palavras : Chums Grmci , Amies, e£ Latini
in eo consentiunt **

Nos tempos mai3 raodeimos vfimos a transmissao hereditaria ne-
gada por uns, admittida por outros, jjosta em ditierentes concursos
e dando lugar a uma infinidad6 do opinioes , que forao reunidas
por M, Prosper Lucas, no seu sabio trabaiho : Traite de Vfteredite
philosopkiqm ci physiologique, e que citaremos por diversas vezes
no correr de nossa dissertaqacL Esie auctor divide as doutrmas
de entile em tres classes* Urua representada por MailleL Bauman,
Lamarck, abre nm campo immense a lieranca deitando por terra a

!

1 Dictionnairo de Midecinu de Nysten, art . H^reditG ,
S CStado pot" Piory, these de concurs

5
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barrelra quo separa o typo da cspccie do typo individual ; a outra, OUL

qus- se ndta ilolvecio, cm philosophic* CL Bntinet , em physiolog$a*
e Louis, cm medicma, rircumscreve suu aeguo a espeeio e a nega
completamentequanta no individuo. A teroeira classe adoaitte ambas ;
porfitn cada um d'estcs auctores se divide cm tauta fracgtFea quatitos
sao os elemontos, do syafegmas* formas* esfcidus de vldaT para que
olla 6 ou nao e, invocada para regcr.

D'ali nasceui as mimerdsus dissidencias quo encontramos quando
se tvata do admittir a lieramca physica ; uns Li mi tarn sua uco5o & tal
ou tal priueipio, outros a estendem d todos os caracteres ; estes
admittem sua iafiuencia sobre as anomahas, aquelles regeilam esta
mesma iuflueiicia ; e esta divm-sida ie do opiniocs estsnde-se nSo s6
a heranga moral t eomo tambfcm d herattga morbida : assitn alguns
medicos quemn descobrir uma transmissao hereditaria nas molestias
agudas ; outroa uo non tram, mis rnolestias chromcas* E d'etre
estas duas principals ideas surg-cm ontras secuttcb rifts, no rncio das
quaes distingue-se partidari&s, para tal ou tal molestia, com pre-
juiso para as demais.

Mao desenvolveremos cada uma d'estas ideas, para discutiLas
depois cm uma these do insigmficanfce valor t a loin de que tem <3-
inos, pela insufficieneia intellectual, nuo discutinnos convenient
tauten te. 13 provavel que no decurso d'esta these, porem , faLIemos
em algumas dTellas* For emqnanto vamoa vto sdmente cm geral*
sobre que so upoia para demonatrar a tvansmissao hereditaria.

Physiologicamente a heranca entra na ordem dos resaltattes; isto
j benomeiiis ou actos manifeetados por entes organisados, eon-

cluidda, nSo por especics do elementos anatomicos particulars,
porem sendo o attribute do organisms* considerado cm seu todo.

Os resultadoa sao geraes ou especiaes. A keranca faz parte d'este
ultimo genera, e ligate us funccOes de reproduccSo b \poia-se ella
sotre este facto ; que os elemeutos anatomicos tern a propriedade de
dar naseimento d elemeutos semelhantea* ou de determinar cm sua
vkinkanga a geracHo do elementps da jnesma especie *

pois que as substancias organicas tem a propriedade de se trans-
Dircmos

l Diclionnairc tte Nysfoa, aru
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mittif , por contaeto com outras substancias organicas, o estaoo
molecular que qualquor circumstancia externa tera produzido n’ellas ;
si pois existir no organismo uma molecula modiiieada para o bem on
para o mai, por nm ostado geral esta molecula transmittira iis
que Ihe estum proximas
por ella. ApproximSmos esta tlieori

as modi ftcaches recebidus priinitivamento
a da theoria da fecunda-r

Us trabalhos dos nossus sabios ovologistas tom demonstrado que
nem o zoosperma nom o ovulo, tornados a parte, nao podem formar

embryao. 0 spermatozoide nao trass consigo um organismo
corapletamente desenvolvido, da mesma sortc, o embryao nao cncou -
tra no vitellus

um

um systema acabado ; e ueeessario [)ois, quo a cada
um dos dous elementos da fecundai;ao, isto 6 o ovulo e o spcrma-
tozoide facam por assim dizer fusaoy e levetn ao producto commuin

materia organisada, ou organisavel , a custa de quem este
producto se desenvolverd.
uma

ComprelienderSmos pela approximate a estas dims theorias como
os spermatozoides machos poderao trausraittir ao ovulo os estados de
que s5o affectados e que sara proprios dos machos de quem provtim ;

como os caracteres physicos maternos e paternos se encontraiao
no producto.

Nos parecc explicado pelo facto da /umo ou antes da cooperacao
materna e paterna para o futuro producto : a creacao do mulato
provindo de um negro e de inn branco: 0 inulo fruto da copula do
asno e da jumenta, e participando dos caracteres de ambas, e as racas
novas criadas pelas criadores inglezes, reproduzindo tal ou tal de-
senvolvimendo apresentado pelos ascendentes e encontraudo-se nos
descendentes.

I

As semelliancas physicas, moraes e morbidas vem em segundo
lugar demonstrar a existencia da heranca.

A heranca physica, se manifesta sobre tudo pela organisacao da
estructura externa. As formas, as regularidad.es, on irregularidades
dos tracos, sao hereditarias.

* w

Os amigos estavam bem convencidos d’isto ; tanto que em Greta
uma lei ordenava que se iizesse a eseolba dejovens de ambos os sexos,
notaveis pela belleza das formas, e que os obrigassem a casar-se, para

U i
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propagaqSo do typo Certas familias trazem desde o berqo uma
particularidade, que frequentomento da a conhecer os seus membros.
Os Lansadas, na Italia, tinhSo sobre a cOclia a mancha de um ferro
do lanca. Os Romanos, designavao sob o nome generico de Labeo-
neos, Nasoneos, Buccoucos, etc. , diversas familias que otForeciam
liereditariamente o desenvolvimento de tal on tal parte do corpo.
A beranca encontra-se nao somente no talhc, longovidade, faculdade
procreaddra desen volvida em alto grao, como ainda na estructura
interna. E natural pensar
turas, tendo uma eonnexao t3o intima, eraanando ambas dc uma

organisacao, devem tomar parte na beranca. 0 facto e verda-

effeito , que estas duas estruc-com

mesma
deiro ; nada mais positivo do que a transmissjto das anomalias do
systems osseo, como tambem de sua forma e caractdres ; como a dos
iluidoa que circulam no organismo.

Tal familia, distingue-se pela preponde vancia do sanguc; tal outra
pcla quantidade de biles. On park mlgairement du beau et du maumis
sang

Porom sendo provada a beranca da estructura interna e externa,
segue-se quo esta correspondencia existe sempre ? Nao, certamente.
M. Lucas, de quern tiramos esta tbeoria, divide csta correspondencia
das duas estructuras ora muitas partes, d’ondo se segue que a scmc-
lbanoa pode ser total para a estructura externa, e nenbuma para a
interna, o reciprocamente. Da mesma sorte a semelbanqa pode scr
total ou parcial , ou nenbuma para as duas estructuras ao mesmo
tempo- Estas ultimas leis. se explicao da maneira seguinte: A natu-
reza nao tem, nem node ter, senao dous modos de actuar ; procede,
quer por imitaqao, que por creacao nova, como ja disseraos, Do que,
ate o presente, nos teraos visto seguir a priineira lei, nao so segue que
tenha perdido o direito de criar. M. P. Lucas cbama esta segunda,
leiI

3—inneite—inuatividade—, isto 6 representando a parte que toraa no
que ba de invemjao, do oviginalidadc, ou de liberdade, na geracao do

I Lucas , Tratarto da hcran^a .
? Michel Lev > . Trait): d’hygittne, i , ] *

3 Ohra citada . Pap, 96.
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* Finalmente, era necessario que esta lei existisse, porque
explica os factos contrariamente oppostos a heranca, constituindo a
lei de iraitaoao ; a dessemelhatuja entro dons gemeos, entre dons
monstros mesrno ; por exemplo, os irmftos Siamois, que unidos
pelo umbigo, differiam no talhe e pela uniformidade das pbvsiono-
mias ; o facto de Bede, anao do rei Stanislao, qne provinha de pais
de talhe ordinario ; e grande nuinero de creaueas que nasccm des~
formes, aleijadas, etc., de pais bem conformados.

Quanto aos que negavam a heranca moral, citavam diversos cxem-
plos, em apoio de sua asserqSo.

Como dizia Alexandre de Tralles, quo tantos imbeds geram fiihos
intelligentes ? e como de tantos homens intelligentes nascem
imbeds? ^ 0 sabio Pericles tern por fiihos dous idiotas ; Aristide e
pai do infame Lyciraaco ; Sophocles, Aristaroo e Socrates, sao pais
de villissimos homens. Estes exemplos porecn que poderiamos aug-
mentar , concorrem a nosso vd\ para provar a lei de i?meite, imia-
tividade, e nao para negar a da heranca. E partindo d’esta iei
que o criador apurara as racas, c que o medico, applicando
Ids de hygiene as molestias hereditarias, regenerard a especie
humana*

Quando tratarmos da heranca physica e moral estender-nos-hemos
mais sobreesto assnmplo.

ente nos

as

l Jii Lrntomos d ella cm umcapiluki ©spi'tiak



CAPITULO III

T>a lieranga 1‘liyslologica

Vimos qae em virtude da lei de innatividada
descendentes nao so assemelhara em tudo a quern os tem procreado,
apresentandoos caractere3especificos da especie. Li preciso pordm nao
considerar isto comouma regra geral e negar a influencia que os pais
exercemsobrea cstructura interna e externa,o temperamento, etc. , de
sens fillios. Para Ch. B mnet a semelhanqa he a excepcao : « 0 ger-
« men transmitte o typo original daespecie e nSoda iudividualidade :
« <5 ?«i«7ocompendiosameute um homera, uin cavallo, uin touro etc ;
« porflm n£o e um certo liomcm.um certo cavallo, um certo touro 1 .

A parte da heranqa na procreaqSo da natureza physica, como faz
observar judiciosamente M. Lucas J, & a menos conteatada, porque
c material e e a primeira percebida pelos uossos sentidos e cbama
a attencao desde o berco.

# •

ou innatifiade, os

UEHANCA DE NATUREZA PHYSICA

Ha longo tempo qae se observa a semclhanca de forma mais ou
menos pi*onunciada dos productos de concepgao aos auctores da ge-
neracao ou dos productos entre si. Horacio disse ’ :

0 matre pulchra film pu'chriov.
Cita-se exemplos de semelhancas de physionomia que t£m dado

lugar a enganos, Entre muitas citarGmos dous que estao presentesna

1 Considerations sur les corps organics* T. II* Chap . 7f Pag. 219 .
2 Traite philosophique cl physiologique do I'hertfditiJ naturolle .
3 Lib. I, Ode 14 .
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memoria* Em um jornal lembramos ler o seguinte: No tempo do
primeiro Imperio Frances, dous irmSos coneorreram para a admissao
a Eschola Polytechuica. Urn 4'cUes pelas respostas e intelligencia
mereceu elogios dos examinadores ; sabia por£ m elle quo seu irmao
sendo pouco applicado e de intelligence mediocre sahii-se-hia mal
no exame. Coutando com a semfilhanca que havia outre dies na phy-
sionomia, porte , tratjos, etc., die respondeu por sen innao, depois de
haverem sido postos em confront45^0 e de&fazorem a suspeita dos
examinadores ; foi eutito seo irmtto reconhecido como 0 primeiro can -
didate c por meio d ' esta ustttcia arabos inutricularam-se ua Eschala,

Ha dous medicos aqui no Rio de Janeiro 1 que ha algum tempo
erao ooufuudidos pela sua seraelhanca *

A trammissao iooal de urn trace original serve para recon lie-
cer os membrus de uma faiTulia, por cxemplo : 0 anriz aquiline
na familia dos Bourbons 5

> A heranca de astatura n ^o pode scr
* COntestada. Os criadores tSm tirado proveito em tal on tal raijaT

nas differentia espeeies de animaes de ranior ou menor altura*

Haller nfaua-se de pertencer ;i uma raca quo os individuos por sua
estatnra imponento parecem predestinados a eoramandar os demais.
Nao c somente 0 grande deseavolvimento ds todiU as partesdo corpo
que e susceptivol de se trunsinittir, poiAtn 0 volume exagorado de
tal on tal parte : assim 0 medico consnitado pelos pais sobre a opoor-
tuuidade de casar uma filha, dovera basear seu juizo* nao ad sobre 0

grao de largura da baciu da noiva , por5m tarnbem sobre 0 volu-
me da cabcya e das espadoas do future esposo *

Etn ccrtas families a obesidade £ tambem hereditaria * e ae tem
visto individuos d’estas familios tendo uma vula actlva , regimom
escolhido e frugal, que para outras nao prcdispdstas seria um preser-
vativo infallivel, iFestes nenhuma mlluencia tem e tomao-sc tambem
obesos,

A uniao de um braoco e de um negro da um mulatto do cOr inter'
mediana *

As semelhancaa intern as BSO sao monos manifestas do que as que

1 Irmaos getngos*- Scgundo um nutor franctii: .
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nos temos passado em revista : todas as visceras cm sua estmctura,
sao aubmettidas a lei do transporte seminal. Gall interpretava, pela
transmissao do volume e da forma das circumvolucoes oerebraes, a
propagaeuo das facuidades menties. Em eertas familias, o sangue, por
sua superabundance* predispfle as apoplexias, as hemorrhagias, as
inflamacoes*

A anemia e tambem hereditaria como a plethora . Quern nuo co^

nhece esta tendencia para as hemorrhagias, observada cm certas
familias cm que tOdos os membroa sao ameaQados de morte pela pro-
duced de uma ligeira arranhadura ?,..

« 0 germem da mulher e o esperma do homem offereccm immedia-
« tamente os maUriaes o as forcas que devem coucorrer para a cous-
<t tituicao nervosa do embryao. »

« Ora, este germem e este esperma sno producing rclativos a cons-
« tituigao, uo estado e us l'miccGes geraes o particular's muternas o
« paternas ; deve portanto provir d’ahi oonstitueoos Jifirvosas, con-
« generes, heredltariaa, paternas c maternas »

Na maioridado dos casos, os filhos berdain a CdnetittlicSo forte ou
fraea do sens pais. A fecundidade tnaior ou raenor e tambem algu-
nas vezes transmisivel dos pais aos descendentes*

A aptiduoou inaptiduo para contrahir ccrtas raolestias, 6 na opiniao
de rnuitos auctores digaos de fe, transmifisivel de geracao cm ge-
raefto,

*

Na epoea em que a syphilis feztantos estragos na Europe, quando
o simples eontacto do corpo ou das roupas dos individuos containiaa-
dos era sufficients para desemvolver esta tevrivel affeegao, vio-se
homens expdr-se impunemente ao contagio :

« Causa forttor wl delnlior erit , secundum variam dispositionem in-
« dividuorum. Vidl tanten complures concuMtus imviuiidoruni non recu~
« santes ei in series ven&reas se se proecipitantes, qui iamtn NULLAM inde
<i infectimem hausermt * * »

t Lafon, Philosophic WmU , 2Jfcl‘ ap&r^i »

3 OuliiU 'JUb, Tractatus dc morbo g&lUcQf lfiG*. 3
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Muitas vezes tem-se observado que todos os metnbros de uma
familia resistem as tentativas repetidas d’mnoculaeao variolica.

Exemplos numerosos demonstram da maneira mais evidente, que a
duraeao mais ou meaos longa da vida, depende de uma disposicio
innata em uma familia ; vamos citar um exemplo que cxtrahimos de
um jornal vellio francez, e o « Journal historique sur les mattires du
temps, publicadoem Verdun-sar-Meuse era. 1716; tomo XXIV-Juuho,
p. 434 : he o seguinte artigo : « Void encore la mart dun homme qui
« merite davoir place dans ce catalogue, moms par le lustre de sa nais-
« sauce, que par longueur de sa vie. Cestmi Lorrain , natif de Chateau-
« Villiers, nomme Philippe Herbelot , settler de sa profession, qui mou*

« rut d Paris le premier du mois d'avril dans la cent quin:ierne annie
« de son dge. (Jest ce retdrable rieittard qui depuls longtemps avail
« accoulume de presenter an feu roi Louis XJ V im bouquet le jour de la
« fete de Saint-Louis, et a qui sa majeste avail assigne une pension sur
« sa cassette* Le grand -pere de cet artisan avail vent cent dome ans, et
« son pere cent treize. Ainsi Vdge de ces trois hommes a suivi de pres
« ceux des pairlarches Abraham, Isacc et Jacob. La derniere /ois qvlil
« offrit le bouquet a Lotdz XIV,celut -d lui demanda le secret de sa Ion-
« gemte. Sire, repondit-il avec mi sourire malm, des l dge de cinquante
« ans, fai fermc man cceur e t f a i ouvert ma cave. »

UER ANC'A DE NATURESA MORAL

At6 aqui temos estudado a heranqa sobre a naturdza physica,
vejftmos agora a sun inlluencia sobre a naturOza moral.

.Considerando u vida sob todos os seus attributos, com todas as suas
ascendencias como uma cousequencia da ovganisaefto, poderiamos nos
dispensar de todu a demonstracao, depois de ter estabelecido a he-
ranca de todos os cleinentos materiaes de ndsso corpo ; porem este
modo de proceder nao importaria de neuhuma forma a conviccao
espirito dos que fazem emauar o physico e o moral de uma origem
geradora cornmum, a vida.

Os livros mais autigos reconhecem a lei da heranca de naturGza
moral ; uma parabola do Christo nos fornece a prova :

« Ou dizeis que

no

arvore 6 boa, e que o fructo 6 bom tambem ;
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« ou dizeis que a arvoro 6 ma, tambem o sera o fructo ; porque c
« pelo fructo que se conliece a arvore *, »

A prohibigao do coito outre os individuos do castas diversas tinlia
side dictada pelo couliocimento da transmiasSo das qualidades moraes
dos pais aos descendentes.

As creancas quo cm Sparta precipitava-se do Taygete, cram, diz
VarrSo, nao as creancas mal conformadas, porcm as creancas pro-
vindas de unioes prohibidas. Os Romanos tarabem instituiram leis
para prevenir a mistura das dnas ragas, patricia e plebcia. Nos tempos
modernos e em algumas nagoesvomos a intitulada nohrGza considerar
como uma lei de honra nao rnisturar sen sangue ao da burguezia.

Os antigos acreditavam na heranca de aptidao para as differentes
profissoes ; assim vSmos as raesmas families fornecerem prophetas ,
padres, oradores, medicos, etc.

Se interrogartnos agora os factos a respeito da heranca de natu~

reza morale obterOmos uma resposta, quo nao contradird as crencas
dos povos antigos c modernos. Vamos successivamente tratar das
quatro formas de actividade, pelas quaes se manifesta nossa natu-
reza moral ou nervosa : assensacoes, os sentiinentos, a intelligencia,
e os movimentos.

SENSAXJOSS.
aos cinco
succincta, nSo nos alongando no desenvolvimeuto que nuo com porta
o piano traeado por nos Nao nos esqueefiremos quo um de nossos
principaes fins, 6 insistirmos sobre a prophylaxia das molestias bere-
ditarias.

A maneira pela qual os agentes externos, o frio e o culor,
actuam sobre o organismo, e bern diversa, nas numerosas ragas
humanas ; nos paizes approximados do polo : Diz Montesquieu, U
faut ecorcher Fhomne pour le /hire sentir. Achamos geralmente
esta diversidade de sensibilidadc em alguns indwiduos,

Em certas families, todos os membros pudem prodizer as mudan-
cas athmosphericas, somente pela impressdo que ihes causa o con-
tacto do ar ambiente ; em outras, a menor titillacao, cocega, ou

Os differentes modos de sensagoes, se referem todos
sentidos ; varaos passal-os cm revista, de uma maneira

i Evrtn&dlio segumto SI. Malheus, Cap 12. versa -la .
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prazer, produz a syncope, emquanto que podera apenas por outras
eer sentido e mesmo passar desapercebido.

O olfato e o gosto, estes dous sentidos complement3res, e tao
intimamento unidos, quo as pcrturbacoes de um einbaracam neces-
sariamente as funccoes do outro, mlo escapam a lei de heranoa.
Ha familias, qne sam quasi privadas d’estcs sentidos, nao apreciam
os clxeiros e U m muo paladar, outras pelo contrario , tdm estes
sentidos tao apurados, que experimentain por meio d’elles, delicias
que as primeiras nao podem gosar, e quo mesmo ignoram. Hoctor
Boeth conta um facto muito curioso da herawqa da depravac^o
do gosto: um individuo foi condemnado ;i ser queimado vivo, por ter
assassinadodiversus pessoas de quern eomia a came. Sua filha quc nao
tinlia mais do que um anno, nao pude resistir mais tarde, apezar
da melhor educacao, a inclinacao irrosistivel de comer a carne de
sens semelhantes.

Todos sabem que, etn certas familias, a vista se conserva por
muitos annos intacta ; cm outras, ella enfraquece-se antes do periodo
de declinacao da vida ; o mesmo acontece a respeito da audigio ,

Nos conbecCmos4 familias inteiras de myopes, outras de presbytos,
antes da vclhice, q surdas.

SENTIMENTOS.
priamente ditas.

Sem pararmos, para discutir as opimoes emittidas, desde a an-
tiguidade at6 os uossos dias, sobre a parte que diz respeito a
beranca na produccao dos modes de actividade sentimental dos
individuos, invocarOmos os factos revelados pela observaqao e a
experiencia.

« Como ninguem e a causa prima das qualidades ou defeitos
que tern , desde o principio da vida, ninguem, possuidor d 'estas
qualidades ou defeitos naturaes, estd isento do sontir, ou nao,
os seus impulses ; uma vez constituida, de qualquer parte que venha,
de qualquer especie de atributos de que seja revestida, e inevitavel
que a natureza moral falle c actue sobre o ente, pois que ella 6 acti-
va ; e inevitavel que nao sinta o estimulo, visto que este estimulo
parte da esphera sensivel de sua oxistencia*

«< Os impulsos sao pois, tao essenoialmcnte automaticos em si,

Ternos pressa de cliegar as faculdades raoraes pro
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tao independentes da vontade, como as ©species ou modes de ser do
sciitido intimo, quo silo os respectivos principles ; e pois que estas
especies ou modes de ser do stmtido intimo, qualquer quo seja a
natureza, podem dimanar todos da geracao, e reconhecer noila a
heranca por causa ; a heranca pdde ser necessariamente a causa
imraediata c directa de suas impulsoes »

Com receio, admittiudo estas proposiodes, do restringir a liberdade,

e partilhando a responsabilidade pessoal, o professar Lordat preferio
negar a accao da heranca sobre todos os atributos da actividade
moral, e lie substituir a da imifcacao, o da educacSo. Burdack 5

* r *

disse com muito , mais razao ; « Com a exellcnto inteneao de mostrar
ao liomem quo elle 6 livre, e de o induzir a fazor uso da sua li-
berdade, era contrariar muito a verdade, arris mr uma semelhante
hypothese, e a heranca tem roalmente mais itnperio sobre nossa
constituicao, e nosso caracter, do quo tolas as iufliiencias external,
quer pkysicas, quer raoraes. »

0 livre arbitrio do homem , nao recebe nenhum enfraquecimento
do facto da heranca das qualidades moraes, boas on mas ; com effeito,

desde que s&mos tentados, era virtudo de disposicoes, de impulses
hcreditarias, a executar tal ou taL acto, antes do quo urn outrot
nao se segue de nenkuma forma, quo devornos fatal inente cbeiecer ;
nossa vontade poe-se outre o impulse e a accao , no intervallo da
liberdade e da luz da cjnsciencia. Os adversaries d'esta doctrina,
a imica boa, a ixnica verdadeira, explicit) as semelhancas moraes,
no seio das familias, pela identidade da educac&o, polo iraporio
do exemplo, a forca de habito e a influencia de todas as causas
externas.

Transportomos a questao para urn outro terreno, para nos dcsem-
baraqar d'estas objeccoes mais apparentes do que fundadas, e veja-
mos si o transports seminal dos insetintos, das inciina^oes, das
qualidades ou yicios, se encoutra nos animaes ; citimos alguns
exemplos que extruhimos : No deposito de cavailos de Saint -Mixent ,

um cavallo de sella huiigaro, diz le Sauvago, de um caracter in -

i Lucas, Traitf? dv I'hunfcLiia rmLurcllc, t . 1, pa ^ -
? Trailc dc Physiologic.

:r
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quidto, e que nao deixava aproximar-se senao as pessoas que lhe
davao feno, produzio muitos potros com a mesma natureza -

« Una cao de caqat retirado para longc dos pais desde que estava
amamentan ' io, e creado assim fora do inttuxo destcs, era de

uma pertiuacia rara, incorrigivcl em suas inclinacucs, e, cousa nota-
vel, elle temia, a ponto de nao catjar , a explosio da polvora, que
exeita tanto ardor nos outros c£es. A pessfla que o possum , quei-
xando-se um dia a qucm lido havia presenteado ; Nada mais na-
tural, lhe respondeu esta, seu pae era assim * , >

0 crnsainento das racas nos mostra, de modo o menos dtiYidoso,
esta propagacao das diversas uaturezas, nos animaes.

Ve*se nos pequcnos porcos doruesticos, e nos do mato ( javardos ) ,
estes fugirem com a presenta do homem, e os primairos nao ; isto &,
uns herdando tendencias instmclivas da raea selvagem, e os outros
da domestica *

Porem Lordat, ( As leis da heranca physiologica, sam as mesmas
nos animaes e nos horaens ? ) nos respondent, que nao 6 permittido
concluir dos animaes ao homem, visto que as leis que regem a
heranca na animaiidade, nao sain as que rcgem a humanidade.

Nao nos detnorar£mos a refutar esta doctrina do celebre professor
de Montpellier ; e bastante, apenas notarmos que a natureza,
para a geracao dos animaes e do homem, nao tern , senuo uma nnica
e igual maneira do procoder, e que nao <5 logico admittir duas leis
differentes, para a heranca, que torna a entrar completamente na re-
produeqSo da qual c clla um simples coroMario>

H. 8uppSe-se muito cornmummente, e .J * *U Rousseau nao se
preservou d'este erro, que as creanoas nascem setn inclinagSes, e que
um mesmo systema de educagao pode convir a todas ; e bom certo
poreiu , que nascemos com habitos, inclinaeoes, etc. ; come tainbem
com o temperameuto daquelles a qucm devCmos a vida, e frequents*

monte bom difficil dizer de uma creaucinha ( bambini ) que nao pbdo
gritar, nem chorar, si a impaciencia, ou colera, provem da colica ou
do caracter transmittido e innate, ou da propria compieicao.

Toma-se frequentemente, a natureza por um effeito de educacao,

se

i Girou, Philusupliie phyiiologiqma, p, 416 ,
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e $xfOE$a-se para reprimir bruscamonte, cm urn cute fraco, habitos
de autiga data, que fazem parte da orgauisacSo.

« Uma creanca pode ser eaprichosa, ou violenta, porque seu pae ou
mile o sam \ »

Quasi todas as nossas paixoes, silo submcttidas a horanca ; vamos
successivamente fallar das principaes, teudo o euidado de citar,
tanto quanto for possivcl, exemplos cm apoio d'esta verdade, porque
os factos 1’alla0 com vczes mais alto ao espirito, do quo os melhores
raciocmios, e contra factos cSo La arguments. « As questGes solre
a lieranca, sara bastaute obscuras por si mosmo, para que se -leva
apoiar para resolviil-a, sobre. os factos mats authenticos, e nao sobre
dados sujeitos a numcrosos erros *. »

Gall falla de uma familia russa, em que o pae e o avo, morreram
prematuramente, victimas da inclinagao para as bebidas alcoolicaa
fortes: o neto manifcstava, desle a teitra idode , de ciuco aimos. o
gusto pronuuciado, para as mesmas bebidas. I'isla iuclmaqao detes-
tavel, <§ muitas vezes trans.nittida pela mite a seus tubos.

Uma paixAo roais commum, poriim excusavel, pois que tem, por
assira dizer, todo o eontagio da vida, que ella restaitra , a paixtlo
sexual offerees numerosos exemplos de transmissao. Um poeta disse :

Casta refert caste (/ enilrici {ilia mores .
Lascive mmquam filia casta ruit.., etc.

Foderd notou, que em cartas familias, em que a nubilidade era
muito anticipada, nos dous sexos, e as creations pouco cuidadas na
educacao moral, entregavam-se muito cedo a graves excesses. Nao su
deveria, accrescenta ©lie, atteuder a esta antecipacao, quatido sam
aceusadas de attentados contra os costumes 1 ?

* 0 pae do marido de uma senbora, mulher simples e de bons
custumcs, era um liomein been parecido, de excellente saii.de, porbm
de uma paixao sem limites para o viubo o as mulberes. Apenas
adolescente, scu filbo ievava ao extremo estes dous vicios. A pri-

1 tiir&u, De !a Gdnfration , 346 «

* Pforyf These dc concurao paru a cudeira ds* Patholojja interna, l 84Qr

* Edsiio medico- Legal sobre as diverse espectea dc loucum, real on simuluda ou provucte
pag, 168 ,
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meira domonstracao dc sua inclinacao, foi tirar a amazia d seu pae,
quo nao llie perdoou ate a iittorte; cntregoti-se depois a todos os gone-
res de orgias, amiinou a fortuna da esposa ;i quern despoiava ate
dos vestidos, etc., para beber, e pagar as mdheres perdid'is, e vegdta
Loje, no ultimo gr<io da crapula e da mizoria. 0 filho deste Lomem
morreu ha pouco, moeo, porfira incorregivd dos vieios que tiuham,
seu pae e av<5

« 11a familias, era que o crime se transmitte, de geracao era
geracSo, e quo parecem e'astir, so para coin provar a verdade do
vellio rifao : Cao de caca protein de raca t>

« Quatro irinaos eatrcgaram se aembriaguez, a mais desenfrear.1a :

o mais velho da familia, deitou-se fi afogar ; o segundo, enforcou-se ;

o terceiro, cortou o pescoeo com uma navalha ; o quarto, precipi-
tou-se de urn terceiro andar, e sobroviveu as fractures causadas por
esta queda, para mais tarde ser condcrauado. por excesses e violen-
cias, pelo supremo tribunal de corroiqiio »

« No m «z de Junbo do 1844, duas familias comparecera a barra do
supremo tribunal de corrdqao, para responderem a accusacao ce-
lebre, que occupou quarenta e cinco volumes, Estas duas familias.
er£o ligadas pelo sangae e pelo latrocinio ( bringandage ).

« Chretien Scegly, chefe da primeira, tinlia desposado a filha de
Samuel ltucli, chefe da segunda ; via-se de um lado, ao banco dos
accnsados, o pae, a mao, o filho e dous cunhados : de outro, o pae
Samuel Ituch, e seu filho Samuel Kueh, para sercm condemnados

trabalhos forcados, ou a roclusao, a execepeao de um so, Soegly
filho , que contava, apenas desenovo aimos ; posto que, estivess® bem
provado pelos debates, ter olle sido surprehendido, coin seu pae, com
o r&eto sujo de fcrrugera das chamines, e carrogado de objoctos
suspeitos e ferraraentas »,

A 13 de Novembro de 1843, o Supremo Tribunal de covreicao do
dcpartamento do Senna, coudcmnava a pennas infamantes e aflicti-

tres membros sobre cinco, de uma familia de salteadoros, a

aos

vas,

1 Lucas, obra ritada* torn ,\-°t l>ag* 4TCL
2 Viducq. Les vrais mystcrcs de Paris, t l paft. 134.
3 Gazette tics tribunaLtxt 13 aveil 1B45,

4 GaKQue das Tribuoftux-
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familia Robert ; osta causa apresentava utna circumstancia digua de
attencao. 0 pae nao tinha encontr&do igualrnente, cm todos os
filhos as disposicoes que desejava. Tinha sido obrigado a erapregar o
consti'angimento, para corn sua txuilher e SCUS dous ultirnos filhns,

[ os mais mocos ) que foram rebeldes sempre as suns ordens in fa -
mes. A filha mais velha , porem lancou-se, como por instincto, no
caminho do crime, tracado por seu pae ; c mostrava-se interessa-
dissima por desviar o resto da familia, do caminho da lionra ; porfitn
de um lado, faltava mi degenerava a raga, por causa da boa indole
de sua m £e l.

Em Paris deu-se o seguinte facto :

* Um desgracado pae, Alexandre de M... t teve a dor do vftr sou
filho mais velho, apenas com dezesseis annos, violar sua prima e
matal-a, depois de a ter feito passar por tormeatos atrozos ; ultima-
mente o segundo fillio teutava tumbem violar uma creanca, e a
pobre menina deveu a salvaoSo i apparicSo inesperuda de algumas pes-
soas que correram em sou auxilio, attraliidos pelos gritos da victima,

Estes dous pequenos, mahados , monstros, prestaram contas dfeste
procedimonto a justioa , porem a penna foi attenuada, por ter-se
provado que ostas ereangas soliriam de uma loucura hereditaria.

Eu citei ja um facto de um individuo que foi condemnado a
mdrte per ter assassinado diversas pessoas para comer a carne ;

tendo sua filha raais tarde mostrado os mesmos irresistiveis desejos,
posto que ella tivesse apeuas um anno quando perdeu seu pai.

Aristotelcs 2 nos fez conhecer a resposta d’este miseravel que
se escusa attribuindo a uma dispOsicSo de organisagao hereditaria ,

o crime de maltratar seu pae. « Men pae exclamava elle espaucou
meu. avo, meu avo tratou da inesrna maueira meu bisavo, e
vereis meu filko , esta creanca nao chegara a idade viril sem me
tratar com as mais crueis sovicias. » Ninguem ignora os gritos

do pae que era arrastado polos cabellos, por seu fillio : Basta !
« basta I meu filko ! ineu filko eu nao arrastei por tauto tempo meu
pae I . »

l A mesma Gazetta ,

S liliq, lib. VII .
4
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« Os filhos dos homens viciosos e malvados sam uma derivae&o
da essencia dos proprios paes.

« 0 quo estes tem do principal, a vida, a nutricao, o que
« pensam e fallam, he precisamente o que dam e transraittom a
« seus filhos ; nao deve pois parecer estranho, nem difficil crer ,
« que haja entre o ente gerador e o ente gerado uma especie de
M. identidade occulta, capaz de submetter justamente o segundo a
« todas as series do uma accao comruettida pelo pritneiro\

Vejamos o que que diz M. Lucas, que pede a historia a demons-
tracao da transmissao, dos pais aos filhos, da propensao para os
vicios e crimes: « Se a filia^ao de semelhantes attentados ( forfaits )
« nao fosse a do sangue, por£m a de certas doctrinas, nao se
« teria visto nunca reproduzir-se eem estas ; sobretudo a historia
« nao daria o escandalo da uniao adultera das creneas mais
« puras, e d'estas monstruosas genealogias.

« Sonao qual nao seria a energia de uma forca que, nas
« circumstancias da posicSo, da educa§ao, da profissao, do dever
« e da fe, fosse mais propria para moderar o impulso dos instinctos
<i criminosos e para fazer caiar a voz das paixoes brutaes, con-
« serva entretanto bastante poder para deixar apparecer , ate sobre
« a Tiara, a lieranca de Typos das mais abominaveis degradaqoes
« humanasl !. Ora, o proprio pontifieado, que tem tido graudes
« homens e homens de bem, tem supportado o destino d'estas
« tradicgoes. Quantas vezes a historia nos raostra , o chefe da
« Igreja romana levando eomsigo ao throno pontifical a depravacjio
« moral de seus paes ? !

<< Quantas vezes, com desprezo das leis eeclesiasticas, segundo
« as quaes os papas sam reputados como nao tendo desceudentes,
« nao os v&mos innocular, aos filhos de sua lubricidade, o germem
4, de todos os vicios, o germem de todos os crimes ?! II

« No decimo seculo, duas cortezas do tempo, Theodora e Ma-
rozzia sua filha, verdadeiras messalinas da Roma Christa, fazem a
do us de seus amantes, Joao X e Sergio III, uma especie de leito

i *

1 Piutarqtie, dans son Trait6 de ecus dont Dieu difKsra la punltfou, Iraduclion par M . la comte
Joseph de Maistre, pag. 60,
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no vicio e no com-nupcial da cadeira apostoliea, alii ehafurdam-se
portamento, depois a cedem a sens filhos. 0 que vem a ser, e o
qne fazem Joao XI, Joiio XII e
de messalinas e de padres ? Euthronizam a oarnificina, o estupro,
e o sacrilegio, na cadeira sagrada de S. Pedro, Joao XI morre
no careere em que o langa uin de sens irrnaos ; Joao XII , n &o can-
sando noin saciando-se da orgia, morre violcntamente, em flagrante

Benoit IX, esses mestizos, filhos

adulterio ; Benoit IX, expulso pelos Romanos por ter urn compor-
taraento digno de sua raoa, depois de urna
em nacoes estranhas e logo compromettida pelas mesmas torp&zas
e violencias, uma segunda vez expellido, e urna sogumla vez rein-
tegrado, vende o throno pontifical que nao pole mais conservar .

« Mais tarde, no XVI seculo, 6 o infarae Sixto IV e seas pre-
« teudidos sobrinhos, filhos de Sixto o de sua propria irma, Pedro
« e Jeronymo Riario, lamilia de sodomistns, que, sobre o mesrno
« theatre, representam as mcsmas scenas de crapula e do crime ;

« porem qne vara ao mais alto grao de depravacao, fazem da pros-
« tituicao uin rarno de industria, fazem dos lupanares lugares de
« beneficios, fazem das mulheres publicas alfaias do priorado ; e
« o que taes cardeaes podiam desejar e taes papas permittir ? auto-

pederastia durante tres Inezes do anno, e deixam expirando
« de osgotamento e de devassidao, um cadaver tao negro que o povo
» n ^o torn mais do que recoin mendur suas almas no diabo *.»

Esfcabele<jamos agora a transmissao quanto ao
producto da forea e da natureza intellectual dos geradores.

Ninguem contesta o caracter kcreditario d este estado de imbe-
cilidade conhecida sob o nome de cretinism6,

reintegraijao mendigada

« rizam a

INTELLIGENCE .

idiotismoHaller cita o exemplo de duas familias nobres em que o
seculo quando elle escrevia e via-se mani-apparecera quasi a um

festar ainda em alguns individuos da quartae da quinta gera§ao.
Plater 5, Portal 5, Piorry \ reconkecem igualmente esta lieranija

de estupidez e de incapacidade de espirito.
l Lucas, Obi d dtudu, T. L |>a£, ^36 e £>37 ,

!Gbserv. in hominis affect!bus plerisquc
3 Oinsideration* sur lê maladies de famille ,

l Do rUerfcdsie dans los maladies.
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E tambom quantas vezes nao se vG familias que encerram, successiva
ou simultanearacnte, muitos liomens superiors na politica, na litte-
ratura, nas sciencias, nas artes, etc. 1

Nota-se frequentemonte, diz o Dr. Spurzheim\ que certas iacul-
dades mentaes dorainam ctn familias inteiras.

Duas mulheres celobres peia intelligence extraordinaria e
dom de palavra tiverara philosophos per paos fallo, do Hypatia a
filha de Theon o grande mathematico e philosopho da Alexandria,
e de Mmf de Stael ( baroneza de Stael Holstein ) filha do grande
philosopho o intelligent^ rainistro da Franca Jacques Necker.

A lamilia de CEscliylo, o grande tragicn, den otto poetus tra-
gic >s.

Os aifferentcs ramos dos conheciraentos humunos forneceriam
numerosos exernplos da heratiua do aptidtfos intellertuaes diversas:
tloraeio Vernet era o filho de Carlos Horacio Vernefc, urn celebre
na pint urn de cavallos etc, o outro celebro
litas, aquelle era
quadros maritimos n eelebre. Seu irmau , posto que livreiro, tin ha
verdadeira paixuo pela pintura 5 .

MOVIMENTOS K VOZ. — Os movinieutos c a voz obcdecern a be-
ranca, da mesma manetra como as sensacoes, os sentimentos e
a intelligence.

Nos cavallos vfimos que a velocidade na corrida on earreira
transraitte-se de pais a filhos : a genealogia dos mais fatnosos
parolheiros estabelece que descendem quasi todos de cavallos que
eram notaveis pela velocidade. Os inglezes estam realmento
persuadidos da heranca da velocidade do cavallo, tanto que fazem
enormes apostas sem vOr os cavallos, fundando a apreciagao
sobre a reputagao das raoas de que provem os potros.

Na antiguidade haviam familias de athletas G
uma familia em a qual o uzo da mao esquerda e hereditario ;

nao e esquerdo ou canho, porem tem tuna filha cazada
que 6 canlxa e todos os fillios d'esta sfto canhos. Tem am

na pintura de bata-
neto do grande Claudio Jos6 Vernrt pintor do

desceude deV ' V *

G* + • •

> E^sai sur Jos principes Amentaii^ do JV-dwvUioh, rhap. I [WR 13.
t Piccionnaire d’histoire et Bouillct,
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filho cazado que serve-se especialmente da mSo direita, porem
quo e pae de uma menina que 6 totalmente canha> a tal ponto
quo desda o bereo impedia-se aruarrandg a mao esqucrda o uzo
d'esta para obrigar s6 a uzar da direita * N’este estado de
conBtrangimento, elia tomava, dobrando o ante braeo esquerdo
sobre o braco do mesmo ladu, os objectos que se Ihe punlia na
man diroita 1 ,

Ha families em que todos os inembros sam dotados de uma destreza
n graca exquisita em todos os movimeutos, Em algumas e por tal
forma que se pode dizer que tal a tal Snra. c irma ou fiihd de tal
outra somente pelos movimentos. Algumas ha que o audar e vicioso
em todos os membros.

Ambrosio Pare notou que muitos individuos que treroiam com a
cabeca, tinham filhos que tromiam tambem como elles.

Quasi sempre a voz dos paes ou * I as maes assimelha-se a dos
filhos ; acontece o mesmo com a gagueira, e a pronuncia fanhosa,
viciosa do H, e outros vicios da palavra.

C - mo faz notar M, Lucas 1 existem familias que quasi todos que per-
tencem a ella, sam cantores e de uma propensao extraordinary
para a muzica, outras ha totalmente reheldes & melodia.

Ate a loquaeidade transmitte-se hereditariameute ; a maior parte
dos filhos de homens palradores, backareis, sam tambem palradores
de nasccnea*

1 Utrcju .dela (itineration . 27ft .
? Traits do I 'hOroditO, T . I pag . 164 «
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Demonstramos que as constituicoes, os teraoeramentos* satn fre-
quentemento legados pelos paes a progenie d’onde a conclusao
natural 6 incontestavel, que existe ja para as creancas, uma
aptidSo para as molestias etn relacao com estas constitutes e estes
temperamentos. 0 temperainento sanguineo predispoe para as phle-
gmasias e apoplexias, o lymphathico para as affeceoes escrofulo-
sas, etc.

A Academia das sciencias do Dijon propbz para o premio do
anno de 1748, detertninar como sc faz a transmissao das molestias
kereditarias. Louis, chirurgiao do hospital geral de Pariz na SaL
petriere, reraettou uma memoria etn quo applicava-se a demonstrar
que as molestias horeditarias « admittidas pelo medicos de todas
as idades, uagoes, theoricos, praticos, e antigos e dos tempos mais
remotos » nao existiam.

Vejamos primeiramente o quo elle entende por molestia heredita-
ria : nao quer dar este noma a certas molestias que as creancas trazem
comsigo na epoca do nascimento e de que os paes estara actualmente
affectados ; se de uma mulher syphilitica nasee um filho apresentando
accidentes devidos ao virus venereo, elle conclue que o mal venereo,

neste easo, e uma molestia transmittida , porem ni£o hereditaria.
Para elle, o vicio hereditario, si existe, deve-se achar no germen
anteriormente 4 sua fecunda<jao ; assim quando um pae, bem disposto,
contrahe a phtisica pulmonar, em virtude do mao uso que fez das
causas nao naturaes ( o ar, os alimentos, o trabalho e o repouso, o
somno e a vigilia, as excretes retidas ou evacuadas, e as paixtfes
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da alma ) , transmits & sens fillies rtao haveria aqui herancst, visto
que a fecundaqao do germem que procreou o pae e anterior a appa -

rigao desta terrivel affeccao-
t i i Louis, urn voz do emprehender utna dissffirtftggo com o fim d©

provar quo todos os medicos estavam ein erro, so so mcliuasse ii estu-
dar com euidado as lcis quo regem a tmnsmis^ao das moksfifts here-
ditarias , toria visto, seui do neuhuma forma admirar-se, o pae do
giande Montaigne ser affectadode pedranaidade de 67 amios somonte,
e procrear, na de 42 an nos, um filho que herdon a mesrna affecqao. 0
que surprehenck muito tambem, c que os irm&os 6 ir mas do celebre
escriptor gozaram sempre de perfeita saode ; ignorava ello que um
germen morbido, trailsmittido de paes d deaeendelites, pride dear um
certo tminero do annos, toda a vida mes.no no estado latent©,

t i\ QOS 6 pennittida uma coinparacao: ri uma espada de Damocles
suspense sobre ;i eubetm. poretn irlo devendo cabir Fatultnenfce.

Accredit L olio ter dado o ultimo golpo na doctrina das molearias
hereditarias, dizeudo que : si hotivess© uia vicio humoral em um
geruien, e*te deveria ser destmido. A* taes argumentos nao se res-
ponde ; seria precise a-lmittir quo toda a molestiu e necessarimente
mortal -

Em medlema* entonde-sc por beranca uma dispdsigSo em virtude
da qual certos estados physiologicos ou patliologicas dos paes se trans-
mittem aos filhoa por via de geracao ' *

« Parmilbus liber i saccedmP non minus mortorum quam possessio-
nem hfBredes 1 » *

Para que lmja Leranga em medicina* 6 precist) que os pais trans-
inittam aosblhos uma digp.QSi.giEo ouumestado orgauico que poaeuem,

E precise pois admiltir haranca de p^edisposigSo, ou de molestia ;
para uds predispusiqao d aqui synonyrao de gerrnen, e, nos deva-
lues em s 'guida dszer qu \ entre o genaetn de uma molestia e a
molestia nao admittimos outra differenga do que a esristonte entre
um facto que sera certamente, e um outre que para vir a luz
do dia, n&o depend© senao de uma certa circumstancia muito

1 Piorry.
a Fernd.
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susceptivel do se aprescntar. Nao podOmos crgr com M. Monneret,
que a herauea transraitto 1\ a predispnsicao, 2\ a causa morbidft,
3". a molestia. Predisposicao c causa morbida nao representam a
nosso v^r, seuao uma titiica e mesma idea * Assim um uvo de
gallinha e fecundo, dir-se-lia quaudo encerra om si um frango
ou o gennem do urn fra ugo ou pinto ?

Intervouha a incubaoS o, e o germem transforma-so ern pinto.
(Seja-nos permittida a comparaijSo.)

lista adraittido quo as molestias adqueridas transmittem-se tambem
cmno as heriditarias, se na epoca da fecundacao estiverem os paes
affectados ; fa remos por£m uma excepcao para o lado materno, a
mulher pode estar bem disposta e de perfeita saude no momento
do coito fecundante, contrahir por^m a syphilis durante a prenhez
e gerar um filho syphilitico. A heranca das molestias nao e sempre
tam evidente coino no facto de uma mulher tuberculosa quo da a
luz filUos phtisicos.

Podo acoutecer, e isto se vO felizinente muitas vczes, uma gerarao
e poupadu e a seguinte atfectada da molestia a que succumbiram
sens avds .

« Uti pere dim portent a trois fHres, marts de phthisis, et lews
« parents en ligne directs etalent tons exempts de cette maladic. Or,
« le fils dr ce pere non turberculeux a im enfant qui meurt par suite
« de tubercities. Lheredite devlent ici Ires contestable et ser ait diffi-
« cilement demontree \ »

Ha uma causa de erro que o medico nao pode sernpro evitar ;
quando se trata de provar a transmissao da parte do pae, porque
n5o se pdde dizer cotno em materia de direito : Is est filius quern
nuptie demonstrant .

Nao se segue de tudo isto que todas as molestias de que e affec-
tada a creanca na epoca do nascimento sejam bereditarias ; e nao
insisteremos sobre as que contrahe a creanija durante a vida ute-
riua, e que 3 3 cliamam morbi connati, gentilitii parentales connu-
triti, etc. Tambem, no momento da passagem atraves da vagina e

l Piorry.
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da vulva esta exposta a contrahir certas affeccoes que tfim par
utiica e evident© origem o contagio.

Com M- Monnerett distingucremos tres ©species do heraneas; e
veremos se podemos admittir uma quarta divisao :

1* Heranga directa . Os paes e as macs fumeoem o gcrmem da
molestia ; estudaremos cm um capitulo especial a aecao prepon-
derate de ambos os progemtdres*

2* Heranga indirecta . Que provem das collateraes, nut is diffi-
cil para estabelecer do que a precedente e a qual se liga a ques-
tao dos casanientos consanguineos, e de que nos occuparemos de
passagem quando tratarmos da prophylaxia das molestias heredi-
tarias,

3° Heranga de retrocesso (de volta , retour ) . Quando a molestia
origina-se dos ascecdentee, dos paes on das miles , e que salta uma
e mesmo duas geragOes.

4° Heranga de imfluencia . Em virtude da qual o produeto reecbe
alguma eousa do conjuacto aateriOr. Esta, M. Monncret nan ad-
milte ; ensaiaremos porem por demonstrar quo existe realmente.

Antes porem de entrarmos tia appreciate de cada uma d'estas
divisOes, succintainente* diremos quaes sam as molestias conside-
Tadas hereditarias, desejariamo3 mesmo ter espago e tempo para
tratar de algumas mais detidamente ; may como tambem nao e
este o fim do uosso ponto , passareinos u enumeral-as, sao ellas : o
caticro, a escrophula, a gotta, o rhcumatismo, a syphilis, o ra-
chitistno ; certas molestias herpetieas, as areias, a surdo^mudez,

hocio , e o cretinismo ; todna ns nevroses da intel-a papeira ou
ligencia, do sentimento, do movimento, [ loncura, idiotin. nevral-
gia , epilepsia, chorea , hysteria, etc. ) ; as molestias do coracSo e
dos grossos vasos ( hypertrophia e aneurystna ) ; ss alteracoes do
sangue, como a plethora ,

phylia ; as molestias da bexiga ( calculos , catarrho ) os calculos
biliares, a schirrose ; as molestias dos olhos [ cataracta ) , a diabetes
a albuminuria, a polysarcia e algumas outras atfeccOes para as
quaes a influencia da heranga 6 meuos estabeiecida *

chlorose, a anemia, a hemorrha-
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DA PARTE RECIPEOCA DOS DOT'S SEXGS tfA PROCREAgAO

Entrc os Lydios, os lilhos pecebiara nome e estado ou condi-
gao, nao do luio paterno ponmi do materaa, de sorts que mna
mulher livre quo so casava com urn escravo, dava a patria um
filho livre corao elk ; a imi mdlviduo livre qua so casava com
uuia tnulher escrava, os lilhos d 'este casal cram escravos.

Entre no3 autos da lei do 28 de Setetnbro de 1872 aeguia-se a
mesma praxe. 0 ventre lava a liberdade ou captiveiro conforme
era escravo ou livre.

Us Eg^pcios, polo contrario, os paes so podiam transmittiv a inge-
auitlnde, porque os paes ua opiniao dTellos cram os unices que com-
[mmicavfun a rami, as maes nao tinham acgao sobiv o nascimento.

Hippocrates, esto vasto genic e grande medico, iutitulado pae da
medicina, accreditava quo o macho ea fern 'a tinliam cada um dons
liquid )S ( licores seminars ) uni rnais forte c o outru mais fraco.
Uizia elle qua quando o liquido do macho prevalecia sobre o da
femea , resulxava um producto macho e quaudo o do macho era
mais fraco naseia uma femea,

Nao temos a mteneao de discnfcir as diversas opinions emit-
tidas d esto ^espoito, e, a nosso ver, parece-uos que a razao a a ver-
dadondose acha nem da parte dos sparmatistas uem da parte dos
ovisias, os primeires nao admittindo, no acto da geragftOj senao a
iniueacia do macho, os segundos senao a da femea.

Nno podemos comprehends como depois da descoberta dos sper-
matozoidos no liquido seminal dos machos e dfi axisteoeia constants
do 6vo, uas feraeas dos raarumiferos, iucline-se a attribuir
OXcluSLVamente a urn dos do us sexos a reproduced dos elites orga-
liisados. Como admittir* d exempli) dos Hiadous ( naturaes do Ln-
dostao ] quo o pae so reprodux no seio materno, e nasee , por assim
dizer, n'elle uina &egaada vez ? « Un homme , en fecondant le sem
de sa femme , }j renalt sous la forme d' un foetus , et l epoirn est nominee
Djaya > parse que son man nail ( djamte ) en elk une seconds fois . » 1

1 Traduction du Manava-Dbttrraa-Sastra rtu lois dc Maneu, comprenant !cs iiimtituliess reUgieascs
et de4 Hlcdocs . Ltv , UK , 8 ra* Citado cut uma those francaza .
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0 professor Lalemand v£, no zoosperma, todos os elementos do
systema nervoso cerebro espinal e da vida exterior, e no ovulo,
todos os materiaes da nntriqfto e todos os elementos do systems

. digestive e da vida interior : « Si o zoosperma nao e inn systema
« cerebro espinal c o vitellus um systema digestivo possuem n'elles
« os elementos necessaries ao desenvolvimento ulterior d’estas duas
« bases essenciaes da anitnalidade, Concebe-se assim de uma ma-
« neira clara e complete, como os dous agentes da fecundagSo in-
« fluem igualmente sobre o producto coramum, pois que cada um
« d’elles fornece utna materia j& organisada e viva, o que e inex-
« plicavel por outra quulquer hypothese. « Eudigo inais . cada um
« dos elementos da fecundagao ropresenta bem o agente quo o pro*

« duzio e a parte que toma no proprio acto l - »
Podeinos aitirmar e assegurar que o concurso material do semen

do macho e do ovo da femea e indispensavel d fecundac£o : ainda
nao se vio, pelo menus n;To temos noticia, que se creasse um mam-
mifero, quer com o spermatozoide so, quer com o ovulo so,

Si a solueao d’esta questao, que pode parecer de pura curiosidade
scientiSca, nao devesse esclarecer o medico n:i prophylaxis das mo-
lestias hereditarias, nos nos despensariamos de tratal-a ; porque
differentos o mesmo oppostos seriao os consellios que dariamos aos
paes que nos consultassem sobre a opportunidade do casar utna lilha
ou filho, com tal ou tal partido e isto pode acontecer muitas vezes ao
medico da confianqa de uma familia. Si fdrmos spermatistas diremos :
vossa filha esta infcctada de molestia susceptivel de transmittir-se
pela geracao, dae-lhe um marido sadio e os filhos seram deuma excel-
lente force esaude; si formos ovistas, & respeito do pae nao farernos
questao, 6 um simples excitante proprio a determinar mecanicameute
a appariqSo da vida sob a forma de am foetus , de um Ovo, que, so
espera para constituir utnaindividualidade este impulso ( permitta-nos
a comparaoao) semelhante & pressao das pernas do cavalleiro que
fustiga o cavallo para fazel-o caminbar !

1 LcillcmaEid, OhsorvaUonii iur lo rOle dcs> zoosp&nncs dans la K^mirnticu Annalct- dcs Sciences
natureltea, 18 U ; segunda seric, T * XV, pag, 281, 2S2.
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A natureza ainda nao nos revclou o segredo da reproducgfto
intima dos entes ; foi bastante previdente impellindo-nos pelo
attractivo do inebriante prazcr,
torio : a fomea foruece o tivo, o macho o animalcule spermatico ;

estes dous germens indispensaveis a fecu n̂dacao, cncontra m-so, cm
um ponto variavel dos org&os genitaes da femea, e pdde-so assegu-

produccao de um novo ente. Como se passu tudo isto ? ? !..
Conhecomos apenas o primeiro acto desta scena grandiosa. Do
contrario estaria resolvido o problema da vida e acreditamos que
nao esta nos designios do Creador revelaDo nunca.

Admittimos que a influencia materna e paterna e igual
produccao de um novo entc : umbos sao indispensaveis. Porem
sera o mesmo para a hereditariedade ? um sexo nao tera mais
influencia do que o outro ?

Algum tempo depois do coito fecundante, percebe-se ja os ru-
dirnentos de uma individualidado, quo sem duvida alguma nao
se assemelha a um ou outro dos geradOres ( progenitores) porem que
ja participa dos caracteres da animalidade,

Aqui termica-se a influencia da keranca paterna ; porem a
materna ? Nsto vai a mac sustentar em seu seio durante nove
mezes, este germem a quem dara como unico alimento, seu pro -
prio sangue com os seus principios nutritives, bem diversos segundo
as pessfias? ??, *. Seria contrario as leis de verosimelkamja admittir,
que, durante este longo lapso de tempo ella possa exercer uma in-
fluencia enorme sobre o producto da concep^o V ? ?

Os mais babeis c prudentemente ousados parteiros, que apezar
da opposigao de uma certa classe de individuos que com exagera -
das opinions apartam-se muitas vezes dos verdadeiros progresses
da sciencia, nos mostram a vantugem que se pode tirar, nas cir-
cunstancias dadas, da influencia do regimen materno para o desen-
voivimento do foetus, csta vordade e incontestavel , auando o pae
nada intlue mais sobre o seu descendenteT a influencia materna
tern um tal poder quo decidira frequentemente da constituicilo forte
ou fraca, e do maior ou menor desen voivimento do filko *

Em appoio (Testa asser^ao citaremos a oppiniao do Dr. M. Nico-
las que vai mais longe e admitte mais propenso o filho a herdar

a practica do acto copula-

rar a

na

* *
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ate as paixoes materuas de prel'erencia :1s paternas ; diz elle ;

ft Regler ses passions ei moderer ses desvrs : A" il esl dwigereux pour
a les femmes enceintes de se refuser a tears passions naturelles et
« legitimes, il test encore phis d'Scouter tout ce que tear imagina-
ft tion pent leur suggerer : la coUret la tristesse, la crainie , la
« kaine et It desespoir pnididsent sur ( enfant des fmestes irnpres-
ft sirns ; les exces de joie on de plalsir pmvent amir hs mimes
ft suites ,

ft Les passions de la mire se communiquent d' une maniere sensible an
ft fetus ; U e&t ires commun. de voir des enfants souilles de mille difmts
ft quits mi apporte du sein d'me mere clwgrine, emportee , capricteuse ,

« iutemperante etc* ; etc* , les vices se imnsmettent amine les infirmi -
« its\ » Cliomel em sea magadfico tratado de Patliologiageral diz 1 :
« As molestias maternas se transmitter tatocz mais commumente
ft ainda Jo que as paternas, Mo s6mente porque Mo pode haver incer-
« teza sobre a maternidade, mas ai&da porque a mulliei\ que tem
« parte igual a do homem tio acto da concep^ao, concorre por si so
« paia o destovoMfiaeuto do foetus durante toda a vida intra utoriua.
« E pois natural crOr que as miles tern maior parte do que os pass na
« constitui <jao e predisposi^ons raorbidas dos filhos.»

Esquirol em sen immortal tratado das molestiaa meutaes, datido os
resultados da tonga experieucia diz ; ft A loucura e mais frequente-
« monte transmittida pelas inaes do que polos paeeA »

Em 1844 em uma memotia lida na academia de medicma de Paris
por M. Baillarger , elle aprescnta uma estatistica de GOQ cazosde loucu-
ra. Sendo 453 transmitsdos em linha recta do lado patemo e mater-
no a saber : 271 cazos do lado matemo, 182 do ladu patemo : Con-
clusao, a loucura e frequentemcntc mais hereditaria do lado ma-
teruo,

M. Piorry em 49 cazos betn praticulansados de plitisica cita 18

3 M. Nicoks, Lftflri de En nature eja favour dAS eolfiius ttQuvoaui-Dus, psgs* 26 ui US3, uinqumme
vGgK
t P&G * S6 e 6G -
3 Maladies tnenUles* T , l , pag , 0aT I S3**
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individnos provindos de paes tuberculosos, e 27 restantes no maximo
apresentavam esta affecqilo

Uma mulher tendo a bacia com o diametro antero posterior do es-
treito superior meuor de oito centiraetros ; e que na epoca em quo
chegar a seu termo ordinario, a prenhez, depois de esperar pelo parto
tanto quanto permittirem o estado da parturient© e do filho, faz-se
uma applicable infructifera de forceps r e uma segunda com o mes~
mo resultado ; se a oabeca nao passa apezar de energicas tracccJes 6
necessario o emprego do percecraneo e do cephalotribo. Sacrifica-se
o filho e pode-se em consequencia destas manohras comprometter a
vida da parturient©. Um parteiro intelligent© poderaentao, ( a scien-
cia obstetrica resolve este problema de uma segunda maneira ]
aconselhar a esta inulher, ( depois do parto ) a submetter-se durante
a segunda prenbez, a um regimen dietetico tal, que, o filbo quando
completarem-se os nove mezes, appresentara o desenvolvimento de
um foetus normal de oito Inezes : o parto se fard espontaneamente, a
vida da creanoa sera poupada e a da parturiente menus compro-
mettida do que no primeiro cazo.

Nao besitamos pois em admittir que a mae podo infinitamente
inais do que o pae sobre a constituic&o physica e moral do producto,
portanto as molestias hereditarias da primeira, teram muito mais fa-
cilidade d© se transmittir aos descendentes do que as do segundo.

Vamos alem : um individuo affectado de vicio susceptivel de se re-
produzir por meio da geracSo pode despozando uma mulber sa isenta
de vicio, ter filbos este casal que a saude se approximara muito mais
do lado materno. Voitaremos a este assumpto quando tratarmos da
questilo da prophylaxia das molestias hereditarias ; nosso fim prin -
cipal.

DOS CASAMKNTOS CCNSANG OlNIiOS

Variadissimas e quasi sempre oppostas tem sido ate hoje as
opinioes emittidas a respeito dos casamentos consanguineos : algu-

a*
_
| ifi

opmioes ( as mais numerosas ) consideranx como funestosmas os

1 H4r6dit4 dons les maladies, pag. 85.
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effeitos, outros vendo a'alias uma origem de regenera^o da
especie hutnana, outros cmfim nao admittindo differenca alguma
entre estas unices e as de individuos que nito sam parentes.
Ma pouco n’esta Faculdade foi apresentada uma these sobre

auctor o intelligent© e distincto Dr.
admittil-os sem incon-

seus

esse assumpto era quo o seu
Martins Teixcira, parece-nos inclinar-se a
venientes*

Parece-nos que seria bem util apparecer a verdade no raeio
de tarn. numerosas assergoes e fazer triumphar utna doctrina. A
academia de Medieina de Pariz occupou-se u ’estes ultimos annos,
d’esta importante questao sem a ter resolvido (a nosso vOr) de
uma maneira precisa e clara ; e M, Boudin apezar das suas nume-
rosas estatistieas, nao nos parece ter convencido seus adversarios.

Na solucao da questao dos casamentos consanguineos tem-se
preoccnpado rauito da consanguiueidade propriamente dita, despre-
zando-se urn dos importantes dados do problema ; assim em uma
observaoao citada como muito condudente atim de provar a influen-
ce funesta dealliangas entre parentes, por M. Sicaud \ que attribue
a M. Devay, o auctor esquece de nos dizer a constituito, 0 tem-
peramento, a saude, etc,, dos primeiros conjuges: diz elle : Uma
familia, atim de conservar uma iudustria lucrativa, estabeleceu
como lei as alliancas consanguineas e isto ha cinco ou seis
geragoes*

« A reproducao 6 singularmente limitada, e a longevidade abre-
<i viada. Presentemente acha-se constituida por 18 membros que

vimos successivamente.
« N’este numero encontram-se 2 epilepticos, 1 phthisico, 2 ra-

« chiticos, 3 escrofulosos, e urn dos mais mocos dos membros,
« affectado de uma ascite ligada a existencia de um engor-
« gitamento do figado. Os demais membros tem uma saude soffrivel,
« porem todos tem uma physionomia turgida e tragos irregulares ;

muitos tem erupcoes dartrosas. 0 observaddr, vendors, reoonhe-
« ce-os como pertencentes a uma familia enfraquecida. »

t Th. de Paris, 1664 pag . 54 *
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0 que prova esta observacao ? Para nos, nada absolutamente. Se
nos dissessem que os primeiros parentes quo se ligaram gosavam
de uma excellentc saude, e que depois de haverem seguido as
regras da bOa hygiene tiveram apezar d’isso filhos aftectados de
diatheses haveria razao para accusar a consanguineidade de ter
produzido este enfraquecimento physico,

PorSm nao, faltam-nos os titulos mais necessarios e iudispensa-
veis para formar um juizo.

Qnem ignora que, dous conjuges, que nao sara parentes per-
feitos tanto physica como moraimente,
podem ter filhos de constituiciio fraca e doentes, sem intelligencia
ou esta muito mesquinha??!..

epoca do matrimonio,na

Accusa-se entSo as causas debilitantes diversas, taes corao os
excessos, as privates, a miseria etc. em uma palavra

em que se achavam os paes no momento da concepcao
mulher durante a prenhez. Tomae ao acaso utn escrofuloso e

um chlorotico ; nao sam ligados pelos lacos de parentesco :
seram seus filhos ? Semelhantes aos
dente observa^ao.

as mas
disposicoes
e a

como
que nos apresenta a prece-

Nao nos estenderemos sobre os pretendidos effeitos funestos das
alliancas consanguineas ; nao e este o nosso ussumpto em quest&o
e sd tocamos per accidens e como necessario ou fazendo parte do
nosso principal fim (prophylaxia das molestias heredxtarias) dire-
mos apenas qua estas alliancas sam accusadas de produzir, a alie-
nacito mental, a surdo-madez, o idioLismo. a estcrilidade, a morte
prematura, monstruosidades e outras molestias.

Entretanto, porem, n&o deixaremos de accrescentar que no*
ligamos muito voluntammente a respeitavel opiniao do celebre
professor do curso de hygiene (da Faeuldade de Pariz) M. Bou-
chardat ; este vulto emminente

uma de suas li§oes de hygiene que : « os parentes isentos
u de vicios podern perieitamente ligar -se em matrimonio, sem
« perigo para seus futures filhos.

« 0 mestno porem nao acontecera se um dos dous conjuges
<L ou (com maior razao) ambos f6rem afleetados de molestias sus-

na scieneia de Hypocrafces, disse
em
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« ceptiveis do se transraittir pop tneio de transpose seminal, porque :
as qualidades ajuntam-se , os vicios porem muUiplicam-se.

Da Heranga do InJluencia

Van Helmont e Haller affirmam que na copula do asno e da
egua, a accSo seminal qne exerce a priraeira especie nao se
termina no mulo que 6 o producto ; porem quo se a mesma
egua, fecundada por uni asno, fdr tnais tard <> por um cavallo, o
producto que ella der a luz, partecipard dos caracteres do asuo .

0 asno parece ter sobre o cavallo uma preponderance de poder
genital, que daria imperfeitamente couta d’estes factos. « L'&ne

M smile detruire la generation du ekeval ; ear si ton dome d' abord
« le ekeval Hahn a des juments, et quon leur donne le lendemam,
« ou mime quelques Jours apres, 1' tine etalan an lieu du ekeval, ces
« Juments produiront presque toujours des mulcts et non pas des
« chevaux. Le contraire n arrive point lorsqu'on donne V &ne en pre-
« inter et le cheval en second d la jument , car le produit est presque
« toujours un mulct »

Everard Home relata que um asno pintado d 'Afriea ( por outra
1815 copulou uma unica vez com uma egua

carnal uascGo um mulo pintado
esta mesma

egua foi fecundada por tres cavaiios arabes a apezar de nao
ter visto outra vez o couagga desde 181G, ella produzia sempre
um pOtro escuro pintado, sendo as piutas inais salientes do quo
as do primeiro. Os tres potros tinham outros pontos e signaes de
semelhanga com o couagga : crinas negras, uma risca longitudi-
nal de cor carregada sobre o dOrso e riscas transversaes era forma
de cintas no alto das patas, etc. (Haviam de ser bonitos) .

Uma porca domestica, fecundada por um javardo, segundo
Meckel teve muitos mestizos que tinham o pgllo escuro como

couagga ) , em
de origem ingleza : d’esta uniao
como o pae. Nos annos de 1817, 1818, 1823

1 Valmoul da Bomare, Dictiomoaire d'Histoire Naturelle, l . IX, pug.
5 Lectures of comparative Anatomy, l. Ill, pag. 307 .
3 DeutcheQ, Archiv. t. VIII. pag. 47S*
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o javardo ; morreu o javardo ; muito tempo depots, a mesma
porca domestica copulou diversas vezes com varies domesfcicos,
e todas as vezes qua tinha fillios, via-se com sorpreza reapparecer
era parte dos leitoes, fragmentos de c&r e p&ilo do javardo!

Tomamas de proposito exemplos nos animaes, afim do evitarmos
uma causa de incerteza e duvida que se poderia oppur-nos : a
difficuldade de provar a verdadeira patemidade.

Ha muito tempo, tem-se notado a seinelkanca maior do filho
fruto do adulterio com o pae legal ; { isto 6 o que deveria sel- t> )
e o quo fez di2er Frenus

« Fllium ex adultem excnsare matrem a culpa* »
« Muller ytuedam , CUM extra legilimmi thommse alteri viro pros-

« titiUsset , metuens impnmsuM mar it l adventim , enixa est / (Stum
« non adulteri cujm furtim usa erat connubio , sed absentis mariti
# prorsus similem \ »

A preocupacao mental da mulLer no momenta do coito , o mfido
de uma sorpreza, em flagrante adulterio, sam aqui invocados para
explicar a semelhanca do fillio com o marido ausente.

Pareceria segutido a expressed do Matt am Dharma Sasira , que
o marido fecuudando a mulher virgera, revive soguada vez em
seu seio.

As faltas das ospdzas seriam assira de algum modo attenuadas,
porque o fruio de urn amtir illegitimo assemeltar-se-liia tanto
no physico como no moral, ao marido legal, eoratanto que hou-
vesse ja fecundado sua inulker.

I tin Viribus imagination!^ qiuest 13, j >a " . S23.
i GUssts Atdavrandi mon &tioi - Hlst^ pag. 38\ in- folio 1413.
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PROPHYLAXIA
DA 5

Molestlas IiorecUtarias

« A forca nSo 6 mais urn dos attributes da bumanidade. A fra-
« queza e as moiestias cercam nosso bergo e trabalham de accArdo
« para tiossa destruicao. Emfim, a maior parte dos bomens, vic-
« timas da desformidade, v£em com pezar desabrocbar was obras
« do Creadbr a belleza quo fana sobre sens corpos »

0 que era verdade ba cento e deseseis annos e ainda boje muito
rnais, porque as causas que naquella epoca contribuiram paraesta
deteriorac£o nao cessaram de exercer sua acgao nociva : e nao besi-
taremos em attribuir as molestias hereditarias, uraa parte muito
activa para produzir esta decadencia pbysica da especio hmuana.
Mens sana in corporesano : ba entre o corpo ea alma uma rela-
gao tam immediata, que a boa ou ma conformaoao influe muito
sobre o nosso espirito.

Devemos nos esforcar pois por aperfeigoar o que tivermos de
material, fortificar e melborar todas as molas de nossa machinat
se quizermos gozar da plenitude de nossas faculdades, e transmittir
a nossos filbos corpo e urn espirito de que nao tenbamos deurn
nos envergonhar.

Ha annos occupa-se t5o ardentemente do aperfeicoainento de
certas especies de animaes, que nao dovom surprehender OF con-
selbos que damos aos paes desejdsos de encontrar nos filbos, a
belleza unida a forca »¥

Nao temps a pretenerm de vulgarisar a perfeicao das formas do
corpo e quulidades do espirito ; e nos reputarmnos felizes se depois
de indicar , a funesta influcncia das molestias hereditarias sabre as

l Vandermonde, dans In preface do son FUr la maoiure dc, porfoettonner t’ftspSca hu*

rniin^, 1756 *
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geraccSes, pmlermos <lar tneios de neutral isar, em parte ao raenos,
os sous funestos effeitos.

Desde quo se tern aperfeigoado a raca dos cavallos, dos caos,
das gallinlias etc., porqua uao se fara alguma tentativa sobre a
especie Immana ? ?.

As inolestias hereditarias. chronicas do naturega, mlo sam em
geral rapid&mente moriaes, para os quo sendo affoctados, chegam
a idade adulta ; on l retan to por6m sam verdadeiros flagellos para
as creaiujas e especialmen to para os receranascidos, em geral faz
muitas victimas pop outre estes : e muitas vezes matam o feto
no seio matemo, Monos mcdoahaa, pela marcha : lo que esses
horriveis flagdllos taes cornu o cholera e a peste, que deixam
cahir stihitarnante sobre o gcnero liatnano a espada da devas-
taeao, e que dcpois dcsapparoeem corapletamenie* nfto sain menos
funestos os sous effeitos* e apezar da marcha lenta e iusidiosa
ceifa relativainente maior numero de vidast

Podcmos comparar as molestias hereditarias ao c6o brumbso,
Mo das regioes do polo, e as molestias epidemical a uma tern-
pestade que apparece lepentmamente na athmosphera, quenta e
cheia de fragranoia dos climas temperados, perturba por instances
a serenidatie e dissipa-se sern deixar traces do sua passagemM!

Vamos estudar as questSes seguintes:
ESCOMU ni > 5 CONUTtiEH ; IDADE EJI £Ofi SE tiEVE R : Ef’QCA DO MAIS FAVO-

IUYEI. A Cf>NCEP$SO ; QUE DEVEM TOlfAK OS COKJUGR9 Al ,G[}N:> UB/Kti A3TEB DA
FlCUUDAgAfl; DO TAATAjflRTO DAS MOLRftU*B HERELHIARIAS NOS P.\ES, (JUANDO SAM SUSCEPT*-
YES3 U £ COflA RADICAL 0li I' ALLUTIVA SOHEflTK*

# 4

ESOOLHA nos CONJOOSS

« La nature, prevoyanl Hen la perte du monde si, en quelque
/aeon die n y mettail ordre, donna, des le commencement des siedesf u
Hum el 1' autre sexe, un admirable assemblage de parties pour produi-
re leur semblable et mi mime temps des feux secrets pour les perpetuer,
Ce fut dans la naiss&nce du monde quelle etablit cette douce societe
de me et quelle ne fit pas settlement une jonction de deux corps, '/mis
un agreabk melange des rimes qu! les anmaient. Le mariage, r/ui est
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presque aussi vieux que h rnomle^ est cette source d' vnmortaUte el le plus
important etat des homines % puisque sans ltd les miles et Us repuhliques
seraient abandonees . 1 »

0 casamento, oa a uniao legal do homein e da mulher, que
se associam para a perpetuidade da especie e para coadjuvarem-se
mutuamente, alim de supportar mellior o fardo do destine, per-
tence sem duvida prineipalmente as scieneias political e raoraes.
Porem esta institnioao, corao todas as que dizern respeito ao
homem, tem de alguma sorte relaqoes puramente physicas, sobre as
quaes se fundam quasi todas as suas relacoes politicas 0 moraes ;
principios estabelecidos ua sciencia do organismo, t <3 m sido invo-
cados para estabelecer muitos pontos du legislacao, ou para fazer
em certos casos a applicacHo das lets estabelecidas,

Esta legislagSo tem variado em tempos e pdvos diversos e com-
tudo em parte alguma, se encontra a expressSo cotnpleta das
coadiccOes physicas, as mais favoraveis ao estado do casamento.

E quasi inutil mostrar as vantagens e a necossidade de uma
instituigao, em que a especie encontra os meios desatisfazer as neces-
sidados naturaes c sociaes as inais energicas*

Abster-me-hei pois de tratar, a exemplo de muitos medicos* a
questao do saber se 0 estado de casamento tem influencia van*

tajosa sobre a saude e sobre a duragao da vida, parece-nos que
medicamente esta questao nao pode ser resolvida de um modo affir-
mative. Se quizessdmos entrar em eonsideraQues que 0 complicam
no nosso estado social , sahiriamos do dominio da medieina, para
nos transportar as plagas de outras sciencias. 0 casamento 6 0

laco mais agradavel da vida , o sustentacula das soeiedades. Tal
como esta entre nos estabelecido, e o estado mais conveniente ao
homem, repprimindo as impresses da came e augmentando 0
amor reciproco entre os dous conjuges. Torna-so quasi impossi-
vel haver 0 necessario cuidado, para com us pessflas que desejam
unir-se poreste Ia§o : desgra^adamente Jeixara muitas vezos guiar-se
por motivos so de mteresse, sem ligarem iinportancia alguma A
saude dos filhos frutos destas alliancas,

*

] Venotli’, Ue U itineration de I'llonunc^U i . png. HU. l.oudres 17S1I.
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« Zrt plupart des kommes se nutrient par wmenancet sumssent par
« nescessiti$ et nous naissons par kasard , 1 »

Deve-se evitar o mais possivel que haja entre o homem e a
mullier grande desproporcao de idade, como acontece todos os diaa
nos casamentos de convenience, que liga-se um homeru vellio
com uma mulher moea , e o que e menos frequently por4m de
maiores inconveuientes ligar-se em tnatrimonio uma mullier velha
com um homem mogo e robusto , porque neste caso os pratieos mais res-
peitavois tem assegurado que quando uma mullier concebe pela
primeira vez , proximamente a epoca em que a fecundidadc deve
naturalineute cessar , estam muito mais expostas ao aborto e as
consequencias fastidiosas de um parto Laborioso.

Devise tratar de corrigir esdefeitos de um dos conjuges pelas per-
feicoes do outro ; dingimo-nos as pessuas affectadas de molestias
trausruissiveis pela gerauao. Depoi s do que estabelecemos precedents-
mente, quando estuddmos a parte recipvoca dos dous sexos na pro-
creacao, segue-se que fuuda las esperancas temos, para obter a ex
tinccao das molestias hereditarias, sobre a escolhade uma mnlber que
goze de todos os attributes de uma boa saude e constituieao forte , 0
fim sera tanto maid facil a attiugir quanto, exceptuimdo uma parte da
sociedade, lia uuia affeccao muito espalhada , a que os homens sam na
maioria dos cazos expostos, fallamos da syphilis : o numero das mu-
lheres que ainda naotiveram relaqoes sexuaes e que gozam de boa
saude e maior do que o de homens nestas condicOes*

Urn homem Louro procurara uma mulher morena ; se e de pequeno
talhe, Ihe convird uma mullier de talhe medio, e preciso que se evite
fazer casamentos desproporcionados em talhe . Ja fallamos sobre os
casainentoscousaugumeos, em um artigo especial, portanto 6 desne-
eessario fallar outra vea aqui* Jd dissemos quenao devem trazer inco-
venientes quando ambos os conjuges tern oxcailonte saude, boas qua-
lidades e provem de boas unices; d'esta opiniao 6 tambem o Illustrado
Leute jubilado d'esta Faculdade, o respekavel conselheiro Dr , Felix
Martins, que expendeu li'este sontido a sua opiniao em uma those de-

l V&utlormoude* obra cilada, livro I , cap* 1 ®
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fendida o anno proximo passado perante osta Faculdade peJo Dr.
Amorim Carvalho.

0 preceito de cruzar as ragas ( raca significaudo aqui homcm de
paiz diversoj tanto quanto for possivol, <5 excellente, E raro que a
uni&o de uni hornem e de uma mulher de paizdiverso* dfi Slhos priva-
dos de intelligencia ou desformes, sobre tudo si os clirnas d esses
paizes fdrem diversos. mesmo sahir do sou paiz, sein attravessa:! os
mares, pode-se encontrar recursos quasi identicos, por exemplo : a
uniao de urn homem rustico com uma mulher habitants de eidade e
vice versa , Sem coutestacao os filhos provindos de tal uniao preen-
cherao as condicoes desejaveis de saude, fortaleza e robustez etc*

IDADE KM QUB SB DETE CASAB - 1

E uecessario esperar que o corpo tenha tornado todo o desenvolvi-
mento ; e ractonal supoor que urna mulher que nao tern ainda attin-
gido iodo o sou dosenv dvimento, nao podera dar ao feto quo trou-
xer em seu seio um sangue tao rico em materias nutritivas, como
aquellas eio que as funcooes de assimilacSo e de nuo assimiiacSo ae
eontrabalancam pouco mais ou menos.

Xenephonte indicava para o casamento das mulheres a idade
de 14 armos ; Hesiodo, a de 15; Lycurgo, a de 17 ; Platao, a
de 20 ; o mesmo legisladur fixava a idade do casameuto dos
homens a 30 annos ; Lyeurgo a 37 ; £olon a 35 ; e os romanos
durante alguin tempo A 40.

Marc e Burdach fixam ambos a uubilidade a um anno depois
do crosci mento completof e estabelecem para o homem, a idade
do 24 annos e para a mulher a de 20, como dpoca normal da
uniao conjugal.

A questSo de idade 6 subordinada a questSo de dima ; todos
sabem que nos paizes quentes , os dous sexos estam aptos a re-
producg&o, desde a idade de 12 annos, Ha exemplos de precoci-
dade
de inteira confianga.

que nao accreditar-se-hia se nao fossem referidos por pessOas
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S. Jcronymo assegura que mu meniuo de 10 annos fecundou
a ama com quern dormia.

Jaubert, medico de Montpellier, vio, na Gasconha, Joanna de
Peirie ter um filbo na idade de nove annos.

A idade pois que melhor convem para a reproducoao do genero
humano, uao pude ser prefixada de urn modo absoluto ; tal muiber
pod ‘ ter urn filho na idade de 10 ou 12 annos, porque ella e
forte e robusta, uma outra uao teria na de 18 ou 20, pela demora
de desenvoivimento.

EPOCA MAIS FAVORAVEL PARA A FECU1SDAQAO

Quanto a epoca inais favoravel para a feeundacSo nas mulhe-
res, nao nos podemos ligar <i opiniao de M. Lucas, que pres-
erve o coito durante o periodo menstrual, e oito ou dez dias
antes do stia appari^ao ; para elle a menstruaqiio 6 uma depu-
racao periodica do sangue, c, cm algumas mulheres que nao t£ m
bda saude, produz a eliminagao de muitos principios que se
ficassera no sangue, seriam nocivos ao producto da concepqao.

Admitte tarabem contrariamente d opiniao da maior parte - los
physiologistas, que a molher pode ser fecundada antes, durante
e depois da epoca menstrual ; nao ere elle que o corrimento das
regras coincide corn a postura mensal do urn tivo, Obega a aifirmar
com Lalouctte e Lepelletier, que a concepc&o durante a epoca
menstrual pole dar nascimento d creanijas escrofulosas, posto qua
os paes tenbam e gozem perfeita saude*

Bern que a sdbia e previdente natureza nao nos tenha indi-
cado o tempo do anno mais proprio para nos entregarmos a esses
prazeres, o tendo apenas confiado nos nossos desejos, parcce-nos
por3m que todas as estacoes nao sain igualmente couvenientes
para este ftm, Parece que dous conjuges mocos e bem dispostos
poder-se-hiam abandonau ao instincto natural. Ma entretauto regras
que devem respeitar e observar.

Uepois da refeicao o estomago esta cbeio de alimentos, e dis-
trabiudo o calOr e as formas que devem n'esse momento cou-
centrar-se para o grande acto da digestSo, deve-se receiar pertur*
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bur esta iraportante funceSo ; & mellior um momento mais favo-
ravei ser preferido. A noite refresca o corpo , fortifica-nos c esta-

belece utna igualdade ua circulacao e nos restituindo as formas,
nos rcstituc a vida, pondo-nos em estado de dar a outro®, Parece-
nos pnis a Lora mais propicia.

Os Romanos prohibiam severamente celebrar uupcias no mez
de tnaio, e ordenavam que se feckassera todos os templos durante
o tempo qua sc celebravam as Festas cLamadas Lumurianas, porque
accraditavam e reputavam infelizes, as nupcias celebradas n 'essa
epoca, e que as creancas concebidas n’essa esta^ao, eram muito
activas, porfim petulantes c estouvadas.

Durante o calor do ostio as fibras relacbam-se, a traffispiracSo
torna-se mais abimdante, enfraquece-se e toma-se meaor quanti-
dado de alimentos. Os fries violentos nao nos paragem tumbem
muito favoraveis.

Accusamos a natureza u'este ponto do imprevidente, porOm a
temperada primavera, estaeao ein que os jardins estam alcatifa-
dos de floras, que bafejam o ar com agradaveis ar&mas,

0 ein que os passaros fazem ouvir cantos amor0903, em quo
os campos estam adornadoB pela vegctacao, e decididamente a
esta^SO predestinada pela natureza para abaudouarmo- uos ao
Amir.

« Zes agronames preparent el reglent la saison de naUsance des
9 produits de leurs bmfs et de leurs cltemnx ; I' komme s' enfie au
« hu$ard pour cette de la naissance de ses propres enfant's \ »

H

CUIDADO QUE DKYliM TOMAK OS CONJUGES ALOUNS MEZES

ANTES DA FECUNDAQlO.

E necessario gerar no melbor estado possivel de eaude tanto
da parte materna como paterna , e em oircumstancias e disposi-
qoes de corpo e de alma as mais Larmonidsas ao amor e a uniao
dos entes.

A
[ Lucas , TralLu de t, 11^ pftg. 919 ,
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Vanini, Lc Camus, Roussel* Grimaud, Martin Saint Ange* etc

dizem que os productos de nm amor em que o espirito e os son-
tidos estaru no mais alto grao possivel do erethisruo, devem trans-
mittir a impressao do transpose erdtico das facuidades do corpo
e da alma ; no entaato que as creancas que proven do approxi-
mates lauguidas, do um amor indolente, porque e licito e cheio
de seguranca, reason tem-se da inercia da alma e da negligeucia
com que foram couoebidas*

E porque dous conjuges legiti mainante unidos, nao podem fazer
infiuir n 'este acto que 6 a ongemde urna nova vida, as facuidades
do corpo c da alma com o mesmo diapasao, que dous entes em
quern o amdr nao foi sanccionado polo casamento ? ? 7 !

Vanini chega a lamentar-ss por n£o ser um fillio do amflr :
e di z : <n [0 lUinmn! 0 ntinmi hoe em somnimt t ) mtr& legiti-
H mum ac conwHalem thorum essem procreatus: ita enim progenitores
« met in venerem incaluis&ent ardentins, ac cumnlatim affahmque
« generosa semina oontnlissmt e quibus ego formm blanditiem et eh-
a gantiem, robttstas corporis vires , mentemque innubilem conseculus
« fuissem ! At quia conjugatorum sum soboks* his orbatus sum
« bonis 1: etc. »

Acreditamos que e possivel mesmo que um homeoi , affectado
de uma diathese modifique sua constituicao e estado de satide,
em uma palavra transforme-se por meio da hygiene, isto 6 mu *

dando de clima, fazendo exercicios moderados, dormindo rogular-
raente, nao soffrendo paixoes que sao debiliiantes, gore filbos isentos
de germen.

0$ Pats rtsfuscitao nas pessOas de sens filhos, assm devefti Ugar-lhes a mrlhor d &s

htramas; wtita b6<t saMc.

Concluiremos o nosso trabalho dando uma idea do diagnostico,
prognostic ft trataraento das molestias hcreditarlas em geral.

Antes de passarrnos porSm a tratar desses artigos, vamos dizerduaa
palavras a respeito do antagouismo morbido, que sera de alguma uti-

* #

m

1 1 )? admir̂ ndis naturae rtiginoe dflo quo morialium arcaois lib, ILL diaio" . tS :

litillal lotto, pap . 321.
De laclti et
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lidade para o medico conhecer, qoando tiver de aconsolhar on nao o
casamento.

Si esta questao chegar a ser pcrfeitamente omhecida* a prophyla-
xis das molestias hcreditarias tera da io urn grande passo, Porque em
vez de condemns? o casamenfco de pessOas affeotadas de ooolestias lie-
reditarias, e do dar conselhos que ordmariamente sam desprezados, o
medico poderia * em certas circumstancias, esperar boas resultarios da
allianga do dous individuos, affectados do victos hereditarios antago-
tiistas, Poremquanto, como nno esta decididi esta questuo cos annaes
da scieneia, iimitar-nos-he mos a prohibir o cauamento entre pessoas
affectadas do Yicios hereditarios*

DIAQNQmCO. 0 diagnostics) das molestias hereditarias e algumas
vezes difficil ; entretanto por meio de um examo tninucioso do doonte,
pels appreciacao de certas cireumsUncias, nao ha duvida que o me-

dico conhecera a uatureza do mal quo deseja combater ou prevenir,

Assim :s gravklade dos symptomas nao esta frequentemente em rela-
rao com a causa que produzio a molostia . Estes memos symptotaas,
graves ou nao. a principio sc prolongam e alteram-se parecendo lutar
contra a forea do medicamento. A fVequpncia das reinsiden$ias fara
pensar na heranga. A march a da molestia pode tambem dar alguma
ideia. A principio insignificant^, o doente .nao tern cocseiencia do
mal, 6 sd quando elle esta proximo ao tumult) que pensa em tratar-SO

As vezes ao centrum, o doente e arrebatado com prodigiosa rapidess,

Uma molestia hereditaria, complicada por uma aguda , a segunda
fara reconhecer a primeira pela diificuldade da cura , e por caracteres
hem divcrsos dos que apresfiataria normalmente*

Quanto ao prognostic o grave* Hippocrates dim-
dava da cura deste genera de molestias, e hoje ainda pensamos que
uma molestia apparecendo ocensioaalmento em um individuo, e
hereditariamente em um seguado, o primeira curar -se-ha mais
facilmente do que o segundo*

TEATAMEFTO*

PROGNOSTICS

A analyse nos tem mostraio que as disposicOes
hereditarias, sejam quaes forem, transmittenvse pelo corpo ; poder -

se-hia d 'aqni concluir que seria bastante attacar o corpo para comba-
tebas? Accreditamos que nao, quo cste meio exolusivo c defeituoso,
n&o emnente & respeito do que diz rcspeito ao moral, porem tambom



57

ao plivsico. E da raais alia ( segundoja dissetnos no price!pio d’este
ti'abalho ) importaneia ter pr * sente no espirito esta magnifica uni-
dade do liomem, em quo tudo depends do todo. Si a influencia do
eorno e eonsideravol sobro a alma, a influencia da alma sobte o cor-

Jr

po, e talvez mais poclerosa ainda. « A alma diz M J3eveill4 l‘arise, e
« para o corpo urn agente que o domina e o transforma ; e assim quo
« a vida espi ritual tem tima forca medicudorab »

Suhemos appreciar no seii justo valor a definicuio que Baeon
dava a medicina : « K t dizia elle : a sciencia da allianga da alma
e do corpo. »

Dcsenvolvida poisa molestm , o medico consultado devera proceder
com prudenein. Nao sera pois, segundo o quo SCEL di to. pelo ahuso
dos medicamentos p que sc cliegara a eura , paritn aim por uma modi-
cacao sabiu, prudeute e hem combinada , Desde o aleitamento a
profissilo deve attender-se. Assim c precise ter etn attengSo os tempo-
ramentos, o os habitos, e clima quo habitmos (locates 6 da maior im-
portancia ; longo seria darmos aqn os ccmselhos hygienicos e medi-
cos para as diversus affeccoes heredi tarns a]6m de quo saberaos que

maior parte dos cazos osconselhos sum desprezadosou desculpados,
assim mtaremOs o facto que sedeu corn o professor Depaul: quo aeon-
selhando ;i umi mulher rachitica que nio so casasse , porque logo quo
concebesse seria arrebatada pol l morte, responded lhe ell a ; por6m
Snr,

na

lembrai -vos quo eu tambem ton h o cora^ao ! * #

rerminando este esboeo n3o doixarouKM de trainsLr aqiri a phrase
do Al , Piorry : « No tratamento das molestlas hereditarias, o palluti-
« voe desgiacadumeate o uaiCO que conv^ m frequentemerit®; porAn
« nao consist® em cruzar os bragos e v6r soifrer o sen doente e final*
« meute deix Lr approximar-se a morte ; consist® em surprehender os
« symptomas, combatrl -os, acalmar as dores, e fazer viver os doentes
* o mais longo tempo possivel. »

A regra geral que so devo seguir , e quo as modificaQOeg heredit-a-
riast resultadode uma accao pln sica ou moral ititensa e prolongada ,

] lie Mbdirio^ morale .
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e preciso oppor modificaqoes physicas e rnoraes do uma duracao
equivalentes.

M* Descuret , em sua ( Medecine ties Passions) et M. Reveille
Parise, em sen Essai de Medecine Morale, dao sobre este assumpto os
melhores estudos, Sera de grande vantagem a leitura d 'estes mora-
listas para quern desejar dear inteirado d’estas qucstoes.

i

FIM
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I’BOPOSIGOESi

SCIENCIAS OIRUECrICASr
Cadeira de Patliologia externa

LABIO LEPORINO NAS CREAN<;AS

I
<4

Os antigos ja tinliao conhecirneuto da divisEo dos labios, porem
Par6 1 foi quern primciro protnmciou a palavra labio leporino, e
a elle que se attiibue a sutura entortilhada quo entretanto ja
se encontra citada por Guy de Chauliac.

II

0 labio leporino nas creauijas congeaito oocupa o labio su-
perior ; poder-se-lua dizer sempre* si nao fosse o facto de que
falla Meckel e o oitado por Nicati ; o facto de Nicati e born
authentico, D labio leporino era pouco profunda ; occupuva a li-
uha mediana, o que 6 extraordinary ; por tanto tratamos propria-
mente das fendas eongenitas do labio superior ; que e o que se
deve cliatnar labio leporine,

III

0 labio leporino nas creancas, e ordinariamente uuico sobra
um lado da linha mediana e mats frequeatemeats abaixo da na-

l l &uvres coiispttifli , Pur|> , mo, t.
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vina esquerda ; Nieati foi o nnico quo falloti de nma divisao
do labio superior sobre a linba media na.

IV

0 labio leporiuo nas creancas, a algumas vezes duplo. Uma
interpretacao da Lafaye fez M; Laroche { Essai sur les vices da
conformation de La face, these de Pans L828. ) admittir urn labio
leporino triplo.

M

v

O labio leporiuo lias creawjas e simples, duplo ou coinplicado ;

simples, quando so tern uma divisao, duplo quaudo tern duas, cotu -
plicado, quaudo ao mesmo tempo, tem apartameuto dos ossus
xillares supcriores, e da aboboda palatina ou sallieucia dos
dentes entre as divisues do labio.

*ra»’

VI

6 tan to mais grave quanto0 labio leporiuo nas creancas
maior complicacao offerecer.

VII

Muitas e diversas sam as cauzas que os auctores dam do labio
leporino nas creancas.

vrn
O labio leporino nas creancas e algumas vezes hereditario.

IX

Quando o labio leporino nas creancas e complicado com a aber-
tura da abobada palatina, a creamja pode morrer per innanicaot

V
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X

Quando o labio lepovino 6 complicado com a abortura do labio
inferior e que esto 6 profundamente dmdido, a saliva^o 6 insufi-
ciente, a perda d'este humor esgotara o individuo, perturbando
as digestftes e pode ir a pouto do compronietter a vida ,

XI

E so pela operacSo, que se obtem a cura do labio leporino nas
creancas.

XII
4 Na maior parte dos auctores, as discusses que tem apparacido,

fazom conveucer quo se deve oporar o labio leporino nas creaucas,
o rnais proximo possivel do uascimento*

B
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iPEOPOSigOES
SCIENCIAS ACCESS0R1AS

Oadoira do MedUcina legal

DA MORTB POH SUICIDIO.

i

Nas mais remotas 6ras esistiam disposigoes de lei condemcando
0 sutcidio, considerando-o ignomiaiftso para o individuo e sua
familia ; o que prova ter side die muito frequente entre os
antigos ; e o era, sobretudo quaudo reinavam as perniciosaa IM-
ximas da seita stoioa *

II

Coata Aristoteles que os cadaveres dos que suicidavam-se, t5ram
punidos com o opprobio ; os HebrGos recusavam-lb.es a konra da
sepultura ; e uma ordenacao de 1670 ( diz Montaigne ) estabelec^ra
que se fizesse sobre os cadaveres dos suicidas ou sobre sua me-
moria, o processo do seu crime*

III

A dUposigSo para o suicidio <5 algumas vezes hereditaria e e
de observaqao que ella se manifesta, ordinariamento na mesma epoca
da vida, em que se mostrou nos progenitOres,

IV

0 suicidio tern reinado eudemicamente em certos paizes, sem



i/ yfwQ

63

duvida cm consequeucia do scepticismo geral, relaxaijao dos la^os
soeiaes, e deprava^ao dos costumes.

V

Em grande numero de circumstancias, os effeitos do suicidio
se confundem de tal sorte com os do homicidio, quo o unico
reourso que ha , e aproveitar as conjecturas moraes, que no entanto ,
nuuca fornecera provas posit, ivas. se o facto sc passar na ohscuri-
dado c sem testemunhas.

VI

No reccmhccimento da morte por suicidio, o medico iegista deve
indagar da vida, habitos, estado de saude do individuo, das cauzas
de desespero que puderam induzil-o a destruir-se, e de outras
muitas circnmstandas que a primeira vista pareceriam insigni~
ficantee.

VII

0 exame attento do cerebro e do figado, e segundo varios auc-
tores, de muita imporfcancia ; assim Morgani, Durande, Fourcroy
etc, acharam nos cerebros dos suicidas, dur^za * derramamento de
serosidade, ossificacSo das meningeas, na vesicula fellica pedras
bihares e outras manifestacoes morbidas.

VII

Estes e outros vicios phvsicos comparados com e estado moral
do individuo e as informa^oes das pessoas que conviviam com elle,
podem dar, se nao nma prova infallivel, ao menos fortes pre-
sum pc<3es de queliouve suicidio; naodevendo tambem o medico deixar
de certificar-se do grio de relaeoes entre o mftrfco e as pcssoas que
o rodeavam em vi.daf e betn assim da moralidade e criterio dessas
pessdas*
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IX

Quando a morte foi devida a ferimento por anna dc fogo, ha
algumas cireumstancias que podem esclarecer o medico : assim
o facto de achar-se a arma fortemente apertada na mSo do ca-
daver, certas direccBes da bala, per exemplo quando se percebe
a sua ahertura de entrada no fundo da garganta, provam com
certeza que houve suicidio e n5o assassinato.

X

As pancadas por instrumento contundente que mataram por
hemorrhagia, annunciam quasi com certeza que houve assassinato ;

porque suicidios desta especie s3o excessivamente raros. (Casper.)

XI

A direccao das feridas por instrumento cortante ou ponta-gudo
n5o pode decidir a questao do suicidio ; porque assassinos, para
apparentar um suicidio, praticam algumas vezes feridas simi-
lliantes aquellas que os suicidas praticam em si mesmos, taes
como as feridas por instrumento ponta-gudo no coraqSo, por ins-
trumento cortante no pescoflo, da csquerda para a direita e do ciina
para baixo.

XII

Nos cazos de envenenamento e raro que surjam duvidas, porque
os suicidas so em pregam certas substancias, cujo effeito e conho-
cido como rapido : taes sam o arsenico, acido prussico, phosphoro,
etc. ; e demais o assassino n3o ira propinar venenos do gosto
desagradavel e ac§ao corrosiva porque assim raallograria o seu
intento, denunciando o crime.

XIII

Quando corpos estranhos penetraram nas vias aereas, produ-
zindo morte por asphyxia, tern de lutar com grandes diificul-

j



V-iJifi 7

65

dades, o perito, para dectcir si houve suicidio, crime ou accideute ;
este d um dos muitos cazos, em quc a combmagao das circums-
tancias accessorias esclarecera mais do que a propria autopsia.

XIV

A estracgulacSo com as maos an n uncia quasi com certeza um
crime, a estrangulagao com um lago o torna mui verosimil, mas
se o individuo apparcce enforcado, muito provavelmente suicidou-se.

(Casper).
XV

E sempre difficillimo doterminar, se uma submersao foi resul-
tado de suicidio, accidente ou crime, quando o medico lcgista
so tern para baze do seu juizo os signaes achados sobre n ca-
daver, o quo na maioria dos cazos succedo ; n’esta emergencia
tem importaucia e devem ser tomadas em linba de conta as
circumstancias accessoriaa.

XVI

0 AmOr contrariado, a mizcria, as privates, a honra offen-
dida ou como tal considerada polo individuo, o jogo, a loucura
etc. sam as causas mais frequentes do suicidio.
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PROPOSICOES
SCIEMCIAS MEDIOAS

Ii'ydrophoMa on Ralra

CADE I HA DE PATHOLORIA INTERNA

I

A raiva c uma molestia virulenta ; que e semprc communicada
ao homem por ceitas espscies do animaes, especialmente pelo
genero Canis, por exemplo: o cao, o lobo, a raposa, etc, ; os do
genero Felis, especialmente o gate, podem tambem contrahil-a
espontaneamente e transmittir ao homem.

i

II

Nao ha facto nenhum authentico, de que a raiva seja trans-
missive! de homem d homem. ( Grisolle ).

Ill
As experieccias feitas no Hotel Dieu porBreschet e Magendie,

provam que esta molestia pode innocular-se do homem ao cao.

IV

A transmissao da raiva do animal para o homem, faz-se
dmaviamente por urna mordedura, on quando o virus e applicado
de qualquer modo em uraa solucSo de continuidadc.

or-

V

Nao existe facto algum authentico de que a raiva se trans-
mitta, quando o virus e simplesmente applicado sobre a pelle ou
sobre uma mnccosa nao desnudada.
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VI

U virus rabico reside unicamente na baba do animal.

VII!

Posto que o virus rabico seja muito activo, as opinides de Ca-
peilo, Brescbet, Keuault, etc. admittem. que contrariameute aos
outro3 virus, o rabico cessa de ser contagioso, depois de algumas
innoculacbes sucessivas, como os denials virus UJ£O pods 3er ia-
uoculado infinitameate.

h

VUI
Ha sempre um periodo de incubacao, entre a applicagao do

virus e a apparicao dos primeiros accidentes da raiva.
IX

E muito raro que o periodo de iucubacSo da raiva seja meuor
de quatorze dias e maior de um anno.

X
A raiva confirmada tem sido considerada uma molestia inca-

ravel.
jr

XI

A arte, possue recursos podoroaos para prevouir a raiva.
XII

Os meios propbylaticos da raiva, scrao tanto mais eificazes, e
por conseguinte o proguostico mais favoravel, quauto monos exten*

sa e mais superficial fdr a ferida ,

XIII
Para prevenir a raiva, e necessario destruir o veueno no lugar

que tiver sido deposto, e antes que a absorpgSo se faga.
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XIV
Immediatamente depois da tnordcdura do animal affectado da

raiva, seria de grande vantagem applicar fortemente uma liga~
dura entre a ferida e o cora^So, muito melhor seria irapedir a
absorpgao por meio de uma ventoza, applicada sobre a morde^

dura.
XV

Inutilmente tcra-se empregado contra a raiva confirmada os
seguintes medicaraentos: sangrias, debaixo de todas as formas, a
belladona, o opio, a camphora, o castoreum, o arsenico, o mercurio
o nitrato de prata, as cantharidas, o ammoniaco, o sulphato de
quinina, o acido cyanhydrico, o cbloro, etc., at6 o galvanismo,
a mordedura da vibora e injeccao d'agua nas veias. *

XVI

A raiva e tao necessariamente fatal, que nos parecem justifi-
caveis todas as tentativas, que se oppoem a sua cura.

Esta These esti conforme os Estatutos,
Outubro 10 de 1872.

Dr, J, PEREIRA GUIMAKIES.
DR* SOUZA LIMA.

Dr. D J, FREIRB JUNIOR.



HIPPOCRATIS APHOR1SMI

I

Vita brenir , ars fonga , occasio prreceps, expertentia fallaas, judi-
cium difficile. Nec solum se ipsum oportet prmstare opportuna facien-
lem, sed el xgrum, et assidentes et exteriora. Sect , I. aph. I.

n
Quxcumque non sonant medicatnenta. eo ferrum sanat qum ferruni

sanat, ea ignis sanat, Qm verb ignis non sanat , ea unsa-fe non
nabilia existimare opportet. Sect. VIII. aph. 6.- #

I

III

Ubi delirium somnns sedavit, bonum. Sect. II , aph. 2.

IV

Si sanguis aut pus cum urina redilur renwn aut vesicm exulce-
ratio signifcatur. Sect. IV aph. 74.

4
V

Ad extremes morbos, extremi remedia exquisite optima* Sect. I
aph. 6/

VI

Impura corpora quo plus nutrias eo magis l&das* Sect. II aph, 10,#

J
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