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PREFACIO

Celul fjui mot :m journes pnnsccs pour falro
brllfersun talout dull s’attomlro A la seuvtito dr
lit critique ; mais eolui qnl n’toritqiie pour salis-
foirea im devoir, ilont il no pent so dispenser, a
una. obligation tpii Jui ost imposeo, a sans donlo
de grands limits. u rindtilgiuin* do srs Ircteurs «t
de juges.>

c

( LA BRUYKRK).

Durante o nosso internato no Jlospicio de D. Pedro II tivemos
occasiao de okservar a frequencia das allucinac&es nas molestias
mentaes.

A Facuhlade permittiudn an alunmo escolher o ponto sobre quo
dcve versar a prova complementary n ultimo testimnnlio de suas ha-
lnlitaroes e aprovritamento, resolvemosdisseitar sobre as AttudnafUes
e sita importanda no diagnostico na aliena^do mental : uuidos pontos
de clinica psyclnatrica.

Nan prevaildo as difficuldades com que teriamos de arcar em inn

assnmpto tao controverso ainda hoje t\ julgamlo-o compativel com as
nossas formas, comeQamos a reuuir materiaes coni que pudessemo&
constitulr n corpo de uma these : e so mais tarde quainln estudavainos
a fundo a questao, £ que reconkeceraos o erroem que por tanto tempo
tinkamos laborado* julgando o assumpto accessivel aintelligenclas tao
pobres como a nossa*

Nan temos, pois, a pretentjao de apresentar um tvabalko isento
de defeitos, nao ; o nosso os tem. e oxala fossem poucos !

V
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Escrever um trabalho, firmar com sen nome urn docnmento im.
perecivel de suas habilitates, deixal-o entregue £. critica algumas
vezes heuevola e justiceira dos homens illustrados, as mais das vezes
mordaz e satyrica dos menos habilitados, sao incontestavelmente as
primeiras, as mais fortes considerables, que assaltam o espirito
daquelle que, pela primeira vez e por uma exigencia official, e obri -
gado a escrever, e o que 6 mais, em uma scienda tao melindrosa e
controversa, da qual elle deseja constituir-se um novo representante.
Confiado, pois, na benevolencia de nossos leitores e juizes, esperainos
a indulgencia. a que tem direito t.odo aquelle que escreve pela pri -
meira vez .

Segundo o emmoiado do ponto, a liossa dissertarao constant de
duas partes : na primeira estmdaremos as allutunacoes era geral ; ua
segunda procuraremos mostrar a sua importanciu no diagnostico das
diversas fonnas de alienate mental .

E' occasiao de patentear ao illustrado professor, o Illm. Sr. Dr,

Joao Carlos Teixeira Brandao, o nosso profundo reconhecimento, nao
so pelas attendees, que nos dispensou durante o tempo em que como
interno o acompanliamos na clinica, mas tambem pelos sabios con -
sidbos . que nos den gniundo-nos algumas vezes no modo de interpretar
muitos pbenomeuos psyehicos.

-4
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0 exercicio das faeuklades inteUectnaes e inseparavel do cerebro
e esta rigorosamente submettido as leis de sua organizagao, disse-o
Poincare.

k

Os factos puthologicos, bem como os factos physiologicos, demons-
tram que o cerebro p6de ser a sMe das faculdades mentaes
normaes, qner morbidas ; que a integridade da func^ao psycliica de-
pende da integridade desse orgao, podendo ambas ser perturbadas per
um estado patbologico, tendo por sede um orgao mais
afastado do cerebro. Estabelecido isto, digamos em poncas palavras o
que constitue a loucura.

Muito se tern discutido para saber si as molestias mentaes tSm
uma causa organica, si ellas siio a expressao de uma lesao an&tomo*

pathologica ; ora, dous casos se apresentam: aqueJles era que a desor-
dem do espirito correspondent alteragoes primitivas e evidentes dos
centres nervosos, e aquelles em que o encephalo, pelo contrario,
apresentalesao algiima apredavel desde o comedo.

Dagonet diz: * Essa separagao da vesaniapura dos delirios sym-
ptomaticos e, na pratica, quasi impossivel de conservar, mas theorica*

mente e importaute e deve ser mantida nos casos em que isso for
possivel. > Devemos tomar em consideragao essa distinegao; mas antes
achamos util passar ein revista algumas das opinioes emittidas sobre
a natureza da vesania.

A escola psyckologica diz que ha loucura todas as vezes que o
doente nao pode mais regularmente inferir de suas sensagoes e de

querJ
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st;us autos a consciencia t ic sua personalidade, e que por isso so elle
esta alimus a sc.

0 alliiciimdo nao 6 am louea « quando elle perraanece compos mi,
quando mlo acred it-a nos sous sontidos; mas p6de acoutecer que elle
tenha a consciencia de uma loucura imminente, quo se arreceie disso.
que sinta que sens organs o dominam e que vao fazer naufragar a sua
iatelligenda.

Si o allucinado ftisse sempre um louco, elle n&o poderia fazer essas
distincgOes. a nao ser cm mros mementos delucidez; o louco identiiica-
ae com suas sensardesf tiao pdde expulsal-as, afastul-as do sou espirito ;

cstii dominado ecomo que absorvido por alias ; sua personalidade nao
existe mais, e, como diz Blaine de Byran, o louco cstd desde entcio
rmado da lista dos srres in tcUigmtcs. No estado de saude e o eu, e
a vontade, queregula as relates com os organs, e a razfio, que, por
assim dizer, tem as redeas ; na alienagao o espirito nao tem raais
autonomia; e o organismo, alterado materialmen te, que trocouaordem
das relates; ha ainda apercepgiio immediate das sensaroes vmladci-

‘ ras on falsas e produecuo de movimentos, porero, nfl.0 e mais o en qnem
regilla essas apercepgoes; quer o cu queira, quernao, essa apei’cepijao
tera logar e mtiitas vezes na ausencia de todo e qualquer estimulaute
exterior.

Quando o cu fica litre e lucido, ri-se inuitas vezes dos erros, das
decepgoes do sen physico, e como Turenne, elle repreliende a si mesmo
por tremer dinnte do perigo ; testinumha impassivel de todas essas
dasordens, elle as julga e mededhes o alcance ; mas cliega a um ponto
cm que o proprio m comega a tremer, £ quando elle sente tine ns redeas
vao eseapar-llie e que elle vai caliir em verdadeiro estado de alie-
nagao.

V I

O doente procura escapar da alienagao como de um sonlo liorrivel
e evita. por example, a obscuridade ; feme fechar os olhos, porque sabe
que so a luz do dia podera dissipar os phantasmas, que o perseguem ;
porem os orgaos se alterando cada vez mais, o delirio se estabelece e
destroe a liberdade moral ; ora, essa liberdade moral sendo, como o diz
>rame de Byr&n, a sua verdadeira personalidade, o mesmo golpe, que a
fere, alcanca o liomem e so deixa um automate inconsciente e sem
responsabilidade portante*

1
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Para nos as causas fla loucura sao tudas maturities, e nao conce-
liemos como se teulia podido suppor lesBes clo pensamento,das faculdades
intellectuals e monies etc* Waslam, em nussa opiniao, era verdadeiro
quando dizia que e somente nas modificagoes, que pode soffrer a orga-
uizagao do cerebn* oil nas do seu funccionalismo, que devemos proourar
as causas das diversas espccies de loucura ; nms que ilevemos tambem
tomar em consideragao as mais ligeiras alterarCes (Seance de r Aca-
demic Royale de ftlddAdne, 8 avril, 1845).

Para P. Lucas a alienagao e iima molestia como as outras e tira
sua origem dfuma lesao (los tecidos ou d’uira perturbagao func-
tional.

Naalienagaoplesde que nao ha uma le&ao organic^queaexplique,
e obvio que o principle do mal cousiste no dynamismo, que a loucura,
em outros tenuoSj remonta em sua essencia a origem Interne das per-
turbagdes funccionaes. Nao comprebendemos, diz !Morel ? como possum
ser lcsadas as potencias da alma. 0 alienado julga, applica muitas
vezes sua attengao e sua vonuule, idle da umlivre cut so a sua ima-
gimigiio, mas todas essas faculdades so se exercitam com uma organic
zagao soffredora e doeute, com instrumentos lesados cm situs fancies
mais intimas,

Na loucura so o corpo e doente, o espirito, inalteravel em sua
essencia , soffre resignado as emogoes insolitas que contra elle suscitam
os phenomenon organicos elle acceita os dados absurdos, que as
sensagoes Hie impoern, e, quando elle reage contra essas sensagoes ou
trabalha comesses dados, e sempre conlbrme as Ids de sua propria
natureza, tfio invariaveis na molestia como na saude.

Ha muito tempo ja que Bailltirger escreveu o seguinte : « Quanto
mais alienados euobservo,mais meconvengo deque e no exercicio invo-
luntario das faculdades que e precise ir buscar o ponto de partida de
todos os delirios.* Tomando essa id6a e fazendo notar a importaucia,
que adquire a esphera sensitiva da personaliilade psychica na etiologia
e na evolugao das psychopath!as, Luysattribue a loucura ao triumpho
ilos phenomenos eerebraes inconscieutes e involuntarios sobre os cou-
scientes e voluntaries. Maudsley e mais absoluto : para elle a activi-
dade cerebral na loucura deve ser coniparada a da medulla na ehorGa ;
trata-se, pois, d’uma affeegao convulsiva automatica.

/
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Para nos ha vesania quando, em consequencia d’uni esfcado
cerebral pathologico, hereditario on adquirido, nm abalo emotivo de
origem objectiva ou subjectiva se impOe as faculdades intellectuaes e
determiua n’ellas um funccionamento anormal, produziudo a perda do
livre arbitrio, e muitas vezes a inconsciencia da desordem das mesmas
faculdades. Baillarger nao disse que a loucura era um infortunio
ignorado de si mesmo ? As faculdades intellectuaes eonservam-se a
principio iutactas : o louco raciocina,

ideas da logica mais rigorosa ;
sen delirio na esphera de sua personalidade ;
actua sob o imperio d’esse abalo emotivo, que
completamente. Sens pensainentos, disse-o um pkilosopho allemao
Herbart, nao se detxatn mais perturbar no seu curso por uma luta ex -
terior ou interior. Acreditamos conduindo qne o estudo aprofundado
do automatismo cerebral ou cerebraefio inconsciente esclarecera futura-
mente a pathogenia da alienage mental .

J
imagina. dara provas em suas

mas elle achou o ponto de partida do
elle raciocina, imagina,

o tyrannisa e invade
7
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Tmit malady « -sl Tin lpruploifola nature;
Xe I ’r jj approdie qu'aviv, miutr el reaped,
on tViirEanl tl^ Ini rirrHlexinn, les CAlcuf &
ili " tintcrd personnel, I os inspirations d unr
col lscience imp Iarue ; alors la nature lais-

sera lomtier sur Uii im regard de lilenvel-
lauce et le dovoilora son secret*

( HUFPKLANDJ ,

*

HISTORICO E DEFINigAO

Na antiguidade os medicos reconieceram allucinagoes patho-
k

[ 11
logicas.

; Hippocrates assignala-as em sen tratado De mnniis, Celso men-
ciima as allueinagoes da vista, Areteo falla das auditivas e olfacthas,
Lucrecio em seulivro De naiura rmim refere alguns casos de ailu-
cinagoes.

Aristotdes, Zenon e Chrysippo conheceram a falsa percepgao e.
procuraram distinguil-a da verdadeira ; elles assignalaram tresespecies
de allueinagdes: as da vista, as do ouvido e as do olfacto, mas nao
observaram nem todos os gr&os, nem todas as condigdes de sua exis-
tencia. Todavia si o sen caracter morbido e facil de provar-se quando
as allucinagoes apparecem, por exemplo, no curso de uma febre ty-
phoide, on sob o imperio de paixoes ardentes, ha occasioes em que
muitos medicos se enganam sobre a sua origem.

i
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Arnold parece ter sido o primeiro antor, que tlefinio a allucina$Lo
tie um modo relativamente preciso* A loucura idfial, diz elle, e o
estado intellectual de um individuo, que acredita verou ouvir o que
outros nao vem nem ouvem, que imagiua conversar com sores,
perce-ber cousas, que nao caheni sob os sent-idos, ou que mlo existem
no exteriorj tues como ello as coucebe ; ou eutuo ainda, qiumtlo elk
percebe os nbjectns exteriores em sua realidade, mas tern ideas falsas

absuvdas dii propria forma e das qualidades sensiveis dos objectos
Arnold . Oh-wrrations on the nature, kinds, causes and preventions
of insanity, London 1806).

N’esta detiuicuo um pouco longa o autor estabelece a distineeao
entre as allucina<;oes e as illusoes, bem como os erros de perso-
nalitlade*

e

0 Diesmo autor ainda a define em um bom verso francez:
« On voitt on mfntd. on converse, rim notomhantsurnossms v> *

Crichton , em 17u8? definio a allucinaruo ou a illns&o um erro do
espirito, em que as ideas sao tomadus como realidades e us objectos

^

reaes sao falsameute interpretados sem que haja um desarranjo das
faculdades intelleetuacs. ( Crhhton . An inquiry into the nature and
origine of mental derangement ; London, 1798).

Darwin f&z da allLiciuag&o o delirio de tun sent:do,

Para Briere do Boismont, as allucina^des sao a percepeao dos
signaes sensiveis da idea.

Este autor considera-as sob o ponto de vista psychologieo e esta-
belece que o earaeter ^spiritual da idea, sna essencia. jamais laz parte
da alluciiuu’tto, e que e sOmente signal sensivel, que tonnadlie a
base.

E* a Esquirol que cube a gloria de ter primeiro dado das allu-
cinaQdes uimi descripQuo verdadeiramentc scientifica. Sua detinb;a - )
cri-a logo uma separaeao luminosa diflereneiando a nl lm inarao da
illusao sem negar o la<;o de affmidade que as une.

Elle restringe o sent!do da palavra allucina^ao, e applica-a aos
pbenomenos puramente psychicos, eollocaudo entre as illusoes aquellus
que tern como pontode partida impresses sensoriaes positives.

Outros autores ainda definem a alluoina^ao : uma perturba^ao
psycho-sensorial caracterisada pela cremja em uma seusacao realinente

-4
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percebida no momenta em que nenhuma excitagao exterior tern deter-
minado o exercicio dos sentidos*

Esta deftaig&o nos da uma id6a exacta do plienomenoe o distin-
gue da illusao, que 6 constitixida por uma interpretaqao falsa, erronea
de uma sensagao exterior realmente percebida* E’ pois, a definigao
(pie adoptamos.

t
r

*

DIVISAO

As allucinaroes sao denominadas segundo anatureza da sensagao
percebida, de sorte que ha tantos generos de allucina<;6es quantos sao
os sentidos.

Nos sentidos, cujos orgaos sao symetricos, como o ouvido, a vista
o tacto, a allucinagao pode apresentar-se de um so lado ; e entao uni-
lateral *

k

Quando, sendo ilupla, a allucinagao se apresenta com uni caracter
differente emcada lado do sentido, ella poderia ckamar-sedesdobrada,

Ha allucinagoes que n&o earecem do soccorro de sentido algum,
porexemplo, aquellas em que os doent.es dizem que se lbes falla alma
d alma, polo espirito, pda pmsamento, sew Unguagem articidada.
Essas allucinagSes,em que faltao elemento sensorial, foram designadas
por Bail larger sob a denominagao de allucinagoes psychicas*

Ball niio admitte,essas allucinagGes e diz que si os doentes, para
melbor nos explicarem seusdialogos imagmarios, dizem ouvir o proprio
pensamento oil o de sens interlocutores invisiveis, e por fait a de uma
expressao capaz de descrever o que elles experiruentam : o doente
rnio ouve na realidade seu proprio pensamento, mas redige-o, o que e
muito differente.

Tambem muitos d'elles inventam, para se fazerem compreliender
melhor, termos bizarros, (sexto sentido, sentido do pensamento, fa*

culdade veillambulica) que nao tern relagao alguma com as falsas per*

cepgoes sensoriaes. Parece, diz ainda o citado professor,existir nessas
manifestagues morbidas cousa differente de uma allucinagao pura*

mente psychiea : entreve-se confusameute nesse tropegar do espirito
um elemento sensorial.

/
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tit pnU>roT dxpHc&bi) : net! lam«nT nt
Pythius A[KJI1O, certa nt sinl, et Ibcn,
qua* riixero : sctl iU horumiculu^ pro-
tmhilla conjectureaeqaens.

(CICERO TUSC, qimt « lib, I, cap,%

Muitas theorns tfim sidn emittidas para explicar-se a natorcza
intima deste phenomeiio pathologico, pardm nenlmma tern podido se
impor de urna maneira defmitiva, e os aaitores aimla divididos actual-
mentiv eommuugam ideas differentes sobre a sua origem e liatnreza.

Ellas tern sido encaradas principalmonte em sna esseucia psy-
chic^ modes diversos. combinagSes multiplas, condigoes de sua pro-
dtcg&Q, consequeucias mais ou memos graves, etc.

Para Lelut a aHuemagao 6 uma transformagao espontanea do
pensamento em seusagno,

Baillarger poe cm jogo a memoria e a imagmagSo para fazer ti es
especies de allucinagoes psychosensoriaes resulfcantes, ora da memo-
ria, ora da imaginagao, ora emfim de ambas. Essa diyisao meompleta
i'cz com que die accrescantasse outra cl&sse, a das allucinagoes pura-
meute psychicas ou moraes.

Moreau de Tours as considera o producto de uma excitarao cere-
bral Mich£a e da opiniao de Baillarger e insiste sobre a Rede que
embora difficil de determinal', parece autorisar a admissao de dims
ordens de allttcinagfres ; seusoriaes e enceplialicas, Elle as define: toda
a percepgao sem seiLsjigao perfciU ; porein em que consistent as facnl-
dades postas em jogo nessas classifiesqfies, objects Deiasiauve ?

* Sao pretendidos podetes com que se joga, como si dies estives-
sem perfsitamente definidos, eubstitnindo assiin as induegoes de uma
observagao rigorosa a percepg&o de uma interpretagau arriscada. *
{ Delasiauve ) ,

Em 1853 Felix Boureau em uma memoria apresentada para o
premiti Esquirol k Sociedade Medico-Psychologica tratou da questao:

Influence das alterations ct modifications du sang sur h sydLme

4
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wcrMwCp Elle falla a principio das allueinaroes tendo por
augmento da quantidade dos globulos sanguineos alem do estado pby-
siologico, antes de mencionar as quo resultam das substancias toxicas
introduzidas no sangue com hyper on hypoglobulia. Na segunda parte
elle falla das allurinates devidas a perturbagfio da circulagao resul-
tante de nma lesao chronica, e logo depuis entra no dominio das loncu-
ras sympathies das affecgoes cardiacas ; examina, coneluindo
allucinaroes, que tom por ponto de partida as inflammagoes agndas,
em que a flbrina augmenta e os globules sanguineos diminuem. Tantos
elementos nao tem podido ser rednzidos a uma formula, que tomasse
realmente apreciaveis a natureza e a comprehensao das alhieina-
goes.

causa urn
h

5

i\

as 1»

•!
Os pontos principaes do assumpto ficaram envolvidos em nma es*

pecie de nuvem, como o attesta a discussao solemne, que teve logar
de Fevereiro de 1855 a Abril de 1856 na sociedade medico psycholo-
gies em que vultos eminentes na pliilosophia e na medicina expuze-
ram nrnitas theorias e deixaram de lado a questiio pratiea, que devia
merecer-lhes especial attengao.

A tres grandes categorias podem-se referir as tlieorias entao
emittidas sobre as allucinagoes,

Paranns a allucin&gao k um phenomeno puramente psychologico,
ou por outra puramente cerebral : e, segundo a expressllo de Lelut,
tuna idea, que se projecta para o exterior; e o reverso do acto psycho-
logico, pelo qual as sensagoes se transformam em id6a. Aqui e a idea,
que, pelo contrario, se transforma em sensagao.

A allucinarao por excellencia, diz elle, a sensag&o falsa toma-
da e acceita por uma sensagao verdadeim, teria apenas uecessidade de
ser provada em sua existencia e explicada em sua natureza. >

A fttlucinaqao nao 6 mais do que o resnltado um pouco forgado de
um acto normal da intelligencia, o mais elevado grao da transforma-
gao sensorial da idea, o facto das preoccupagoes nas artes elevado a
ultima potencia ,

Esta theoria e insustentavel no estado actual dos nossos conheci-

4
%
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mento a vista das observances cada vez mais numerosas que de-
monstram a evidencia a intervengao de um elemento material na pro-
duegao da allucinagao.

fc&
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Sabemos que ha allucinados que tem visoes extaticas ; mas, como
diz o professor Ball , fazendo-se-lhes press&o sobre o globo ocular,
desdobra-se as imagens milagrosas. Si se tratasse de lima idea que
se project,asse para fdra, como se poderia desdobrar essa idea fazendo-
se pressao sobre o orgao da visiio ?

Ha ainda factos de uma significagao mais categorica : Sabemos
que lesoes physicas, taes como ulcerates da cdrnea, as opacidades do
crystalline denotando uma cataracta incipiente, as lesoes do couducto
audit,ivo, os eczemas das partes genitaes, etc, , tem deteminado allu-
dnaqtfes persistentes; sabemos que lta allucina^oes congestivas, cura-
veis e enradas pelos meios depletivos ; sabemos ainda que lia alluci-
na<;6es que apparecem quando o doente abaixa a cabeija, e que
desapparecem quando elle a leyanta ; emfim o que 6 m&is signilicativo
ainda, e que ha allucinac,6es imilateraes: o doente as percebe su
de urn dado .

Parece que o que flea dito era bastante paralevar a conviccao ao
espirito mais prevenido ; entretanto si ha allucina^Oes kemiopicas,
como se deprehetide da observa<;ao do Dr. Pick , seria mais difficil
aiuda conceber-se como uma idea que se projecta para fora, pode
mostrar ao doente so uma metade do objecto.

Hoje nao ha mais tendencia As discussoes psychologicas : a escola
moderna admitte em um grAo qualquer a rnterven§&o do elemento so-
matico naproduc^ao da allucina^Ao,

Em L872 Piroux emsua these inaugural procurou provar que a
allucinacfio e um symptoma. Elle condemtia todas as class!ficanoes
tendo uma base puramente psychica e tormina o sen trabalho por uma
nomenclatura que se funda nas conduces em que se apresenta o sym-
ptoma allucmaQfio.

Considera duas especies de allucinacoes : 1" , allucina^Oes physio-
logicas, as do somno e as da vigi l ia ; 21* , allucinajSes pathologicas, as
que acompanliam as febres, a epilepsia, a hysteria, a hypochondria
acatalepsia, a alienaqao mental, etc, Para Ball as aHucina^oes sao
sempre um symptoma de molestia mental,

Diz este autor que rauitas vezes essas perturbances seusoriaes
tornam-se o ponto de partida da vesania ; o doente toraa-se louco
porque e allucinado. Elle estabeleceu a esse respeito duas classes

.
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de allucinados: uns conservam o equilibrio necessario para ju[gar
stuis falsas percept;5es sensoriaes ; os outros soffrem totla a inflnencia
d'ellas ; aquelles sao os allucinados conscientes e estao nas fron-
teiras da loucura ; estes ja transpuzeram essa fronteira e sao os al-
lucinados inconscientes.

0 sabio professor do Asylo de Sant’Anua faz cousidera^es in-
teressantes sobre taes rtoentes. Elle cita a observag&o de urn, qne
p6de ser collocado no numero dos allucinados conscientes.

p

Obsmncjao 1

Tratava-se de utn mo^o chitnico intelligente, que se ocrupava cm resolver
um problcmu industrial de maxima importancia ; pretendia descobrir um novo
procesao de douradura, Elle atlribuia a alterav^ de eua saude As emaua^ues
produxidas pelus manipulates cliimicus. Cm dia em quc tinha traballiado no
lubn-ratorio innis tempo do que coatumara, ouvio distinctamento nmn vozf que
Ihc disse : Jietira -U d'ahi. Pouco depoifi eometjou a Ecntir formigameatos, pica-
das, dorrs violentna cm diversas partes do corpo ; emfim desde algum. tempo
flente contmuamcnte o cheiro do acido cyanhydrico* E* para ver-se livre d'esana
allucjna$oea, cujo enracter illueorio elle reeonhecc perfeitamente, que proccra os
recursos da sciencia.

*

Eis lira callucinado consciente ; mas elle aclia-se nas fronteiras
da loucura ; porquanto, como o diz o citado professor, muitas vezes
ura doente, depois de par muito tempo ter resistido as suas allucina-

acaba por crer nellas, soffre toda a sua influencia e tonia-se
alienado.

Diz ainda Ball no seu tratado de molestias mentaes que as al-
lucinaQoes mesmo devidamente apreciadas, podem influir directa*

raente sobre os actos do doente.
Para corroborar o que acaba de expender cita o autor a obser-

va$&o de outro doente, alcoolico, quejulgava perfeitamente as suas
falsas percep<;oes sensoriaes.

Observa^o II

Infelizmente para ac dirigir para o atelier esse alcoolico tinha de passar por
di&ntc do uma tavermi, cuja poBi^do geographic* elle conhccia muito bem.

I



m

1i i

\MM }
J«

14

Ao pasao quests approximava da tal tavorna, D nosao dooute ouvia duas vozes ,
a do bom G adomdomijo. A priincim dizin : Ndo entrard*

A segunda respondia ontlo: IJa cte had* cntntr,

A' incdida quo ello mais se approximava da taverns, a voz do anjo mao
la so tornan I o nmis forte e imperiosa; ell* auflfocava tod t a opposi <;ilo. Essa
voz exercii* fiobrr o (locate um poder irrc&istivel : clle obodeeia e ontrava, Cousa

do ser ouvidn> desdc qua olio tivesae luibido !
LTm dia oBBts horoom pasBeava ntB margena do Sena; a voz ordenoudhe que

lnn^nsso ao rio duas po^as do F> francos, quo die trazia comsdgo, e elle obe-
dcceu immedi ntamente \ rcconbeccrido, porfim, o mal que tinha fdto, quiz ati-
rar-se ao no, porqimuto, diziu ello, n'cetc momento nao tcuho tnftis um soldo
com que eomprar p3n para tneus fillips !

*

0 erudito professor faz largas considerables sobre esses individuos
que com razao cliama semi alienados. Assim. pois, nesse alcoolico ’

allucinarfies, embora devidamente apreciadas, conduziam, entre-
tanto, sua victima a pratiea de actos insensatos.

Nos vemos muitas vezes individuos n’essas condigoes galgarem
posigao elevada na sotiedade, exercerem influencia incontestavei sobre
o paiz, sobre o seculo em que vivem. ET que os individuos collocados
entre os limites extremos da razao e da loucura sfio muitas vezes mais
intelligentes do que os outros precisamente porque elles sao agitados.

E com effeito, em todos os tempos da historic, fabulosos, heroicos
barbaros, civilisados, no momento critico em que as almasf abando-
nadas a si mesmas, semelliantes a navios seui piloto. contemplam, nas
angustias do terror e do desespero, o abysmo insondavel, que ameaga
traga]-asf vemos elevar-se da miiltidao um d’esses vultos mysteriosos,
sobre os quaes o instincto tiio rapido e tao justo das povos nao se
engana nunca, ecuja nnssao providencial, perraitta-se-uos a expressao,
e serem elles os her6es das mais extraordinarias aventuras.

DTcsse ponto culminante, que se diama a philosopliia da lustoria,
e precise entretanto descer para analysannos, um pouco mais de
perto, ocaracter dressesdominadores das nngOes, d’essesfundadores de
religioes, desses capitaes denodados, emfim, d’esses asfcros, qne tern
brilhado no firmamento da sciencia, das artes, e da industria ; e entao
que os historiadores nos tragam esses quadros admiraveis em que sens
heroes ostentam-se com todas as qualidades, que os recommendam &
admiragao da posteridade, Elevagao e largueza de vistas, facilidade
emabrafar iminensos horizontes, rapidez na decisao e na execugao,

*
singular ! A* vozca ccasavam
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conlietimento profundo dos homens, fertilidade de recursos, firmeza
iuabalavel realizable de projectos, taes s&o os traces flintinctivoy

?

sob os quaes elles sao representation.
Socrates, um dos luzeiros da culta Grecia , era urn allucmadu,

porquamci se emretiuha com o seu demonio familiar. Constantino
vendo no ceo antes dTuma batalha a iuscrip(uo — in hoc stgno vinces—
tambem nio deixa de o ser. 0 mesmo podemos dizes de Lutliero, quo
confcrenciou e por fim Jufrw com Satanaz, (le Van Belmont, cujo
desejo ardente de conhecer a alma durou 23 annos, e que nos refere
assim a visile emqnellie appareoeu a sna : A ^minlia alma era, diziaelle,
uma luz d u m a homogeneidade perfeitg, composta de substancia fispl-
ritual . crystallina e brilh&nte* Ella estaya dentro d’ um envoltorio*

como uma liervilhaem sua yagem ; e ett ouvi uma voz que me disse :
E f s o fjnvisteiwtasfendas domurol Fot intellectnalmente n& alma quo
deu-se essa visio : aquelie que visse sua alma com os ulhosdo corpo
se tornaria cego » (Van Belmont),

Brutus, que a historic nos apouia como a personifieagao da
ingratidao, na vespera da batalha de Philippes, segundo narra PIu-
tarebo, estando cm sua* tentia, vio uma figura estranha e monstmosa}

qne approximou do sea leito e disse-Ihp : Brrrfus, etc sou o tcu
mao gmio e tit me verns amanhd nas plmides tie Philippes*

Descartes dizia ter, depois de tuna longa retirada, sido seguido
por uma pessua invisivel, que o incitava a prosegnir nas pesquizas
da venlstde.

Malebranclie dizia ter ouvido mui distinctamente a voz de
i

if

Deus.
Byron dizia qne era algumas vezes visitado por um espectro ;

elle acareseentava logo, por6m, qne isso era devMo a super-exeitabi-
lidade do sen cerebro.

0 celebre Dr* Johnson dizia ter ouvido sua mai niuitas vezes
chamal -o Samuel ; eDa habitaya uma cidade mui to distante*

Pope pergunton om dia ao seu medico, de quem era u brafQ
que elle via sahir por uiua das fernlas do muro.

Geethe assegurava ter percebido um dia a imagem de sua propria
pessoa vir ao seu encoutro,

Cromwell dizia ter visto um dia uma mullier de elevada
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estatura, que se dirigio para elle e disse-lhe : Cromwell, tu serds o
maiorhontem da Inglaterra.

Iriamos longe si quizessemos citar todos os allucinados, que
tern representado urn papel importante na sociedade ; entretanto
Moyses, J* J* Rousseau, Pascal, Joanna dTArc, Ravaillac, Tasso,
etc., nao devem ser esquecidas* A civilisagao teria ficado atrazada
si nao tivesse havido ioucos para dar-lhc impulse. Saibamos, pois,
render preito a loucura e reconhegamos n’ella um dos principaes
agentes do progresso nas sociedades civilisadas e mua das maiores
forgas que governam a humanidade.

Abrimos um parenthesis um pouco longo talvez ; vainos ja reatar
o fio de nossa dissertagao.

Em 1829 Foville attrihuio as allucinagoes a tuna lesao das partes
intermediarias aos organs dos sentidos e ao centre das percepgoes, ou
a alteragao das partes cerebraes, onde terminam esses nerves dos
sentidos.

i

In

F

t

Essas interpret-agoes ousadas encontraram poncos adeptos : du-
rante mais de vinte cirico annos os alienistas eos psychologistas nao
queriam ver nas allucinagOes mais do que uma anomalia do espirito ;
era a idea transform&da em seusagao, era uma propriedade nova da
intelligence, que creava imageus, como ella creaidGas, era a percepgao
dos signaes sensiveis da ldfea.

Fhysiologistas e alienistas, taes como Eahlbaum , Heinsberg,
Bergmann , Hildesheim, etc., retomaram a id£a de Foville e procu-
raram precisar a sede anatomica das aliucinagoes, sede que este autor
suspeitara.

Sens esforgos, nao coroados logo de successo, forarn mais tarde
sustentados eiu Franga pelas pesquizas anotomicas e physiologicas
de Luys, reunidas na these d’um dos seus melhores discipulos
o Dr. Antonio Ritti ( Theonephysiologique de Challucination, These de
Paris, 1874).

Luys faz da perturbaqao funccional das camadas opticas a origem
das allncinagues. Elle procurou demonstrar anatomicamente que Aris-
toteles tiuha dito por induegao physiologica, Nihil est in intettectu
quod prius non fuerit in smm, persuadido como estava de que a

v
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medicina, como mui judiciosamente observa o professor Ball, nao se
crea com syllogismos.

Lembremos com Luys o mecanismo cla sensa^ao. Recolhidas Da
periplieria pelas terminates nervosas, as impresses sao transpur tadas
pelos uervos ate os focos ile concentrarao e de elaborate, omle ellasse
preparam para passarem ao doininio dos factos intellectuaes. Esses locos
sao as camadas opticas, que podem ser definidas e oonsideradas
nm grupo de centres on ganglios nervosos oonglomerados, para os
quaes vein convergir todas a fibres, tanto da sensibilidade genii,
como da sensibilidade especial, e d’onde emana nm ontro sys-
tema de libras, que ligam esses centros aos difterentes departamentos
da periplieria coitical * As camadas opticas parece serem o ponto de
passagem das impressoes sensoriaes. As sensa^Ges concentram-se alii;
tanibem abi ellas adquirem propriedades novas : despojando-se do
carncter de abalo puramente sensorial, ellas tornam-se aptasaserem
percebidas pelo cortex.

Assim preparadas ellas seguem sen caminho.
« Partidasdo seio da substancia cinzenta das camadas opticas, ellas

ixmdiam para as difierentes regimes do cortex. Sao as fibras brancas
cerebraes. que as exportam, e a substancia cinzenta, das circumvo-
Inodes cerebraes, que as recebeme elaboram* (Luys BechercJies sur le
systeme nerveux —Paris 1865).

Para que uiua sensa^ao seja normal, enecessario que ella desperte
lia periplieria e que, ate o logar da percep^ao iuclusivamente, ella
percorra lima cadea nervosa ininterrompida e intacta ; do eontravio nos
assistiremos a essas aberrates sensoriaes designadas sob os nomas
de allucma^oes e de illusues.

Nos amputados, por exemplo, airritagao da extremidade nervosa,
que perdeu suas relates liabituaes com a periplieria, da logar a uma
sensa<;iio ; mas como ella e transmittida aos centros por nervos, qne
dominaram ein nm territorio organieo , que desapparecen, ellaacarreta
mnitas vezes para a percepsao urn erro de logar. Eisoma illusao de
origern peripherica. Si, d’outro lado, as relaQoesphysiologicas sao mo-
dificadas, a sensa^ao, normalmcnte recolliida no exterior e regular*

mente transmittida pelos nervos, for desviada, mal apresentada aos
centros nervososalterados eencarregades de elaboral-a e de julgal-a, a

18SG-A
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seusar;ao percebida sera differente da que (leyaria se produiir normal-
mente.

HaverA aimia ilHtsao. mas de origera central. Sa illusi&o o concurso
dos apparelhos externos dos sentidos 6 sempre utilisado ; nao acontece
0 mesmo na alliltina^ao om que , como diz o sabio professor do Asylo
de Sant* Anna* ttada vein justiflcar o erro do doentc : a allucina$uo 0
toda engendrada no cerebtOj quer ella tenlia o sea ponto dfi partida
nas eamadas opticas, quer se d&senvofrra espontaneamente nas regioes
corticaes.

4

Lays e Bitti susteutam a primeira d'estas hypotheses, Tamborini
de Modena sustenta a segnudn*

Hegundo Lays, a camada optica 6 fennada de quatro nucleos
ciiixentos collocados superficlaimrate, c que > conferae sua situa^ao e
suas relates anatomical, sao assim classi ficados:

1 *\ Nucleo anterior—do volume de lima hervilha ; este nndefl
rccehe as fibras brancas, quo compoem o Uenia semicireularis, e que por
stia extremidade inferior merguttain em um ganglion olfactivo collncado
no ponto em que a raiz branca externa do nervo olfactivo peuetra na
substancia cerebral (atraz da stisura de Sylvius) : este nudeo anterior
eataria em relas&o com a recep§ao e a elaborate das impredoes

olfactivas. Assim, a imtarau automatica das cellulas ganglionares do
Cputro anterior produziria as allucina^oes do olfacto ;

2/ Nucleo mfictfe mats volnmoso do que o precedents e collocarlo
immcdiat&uieiite atraz dTellet estaria em connex&o com os corposgeni-
milados; isto e, coin os nervos opticos, e idle seria o logar deelaboraeao
das sensa^fies vtsnaes j da mesma forma a irritate automatica das
cellulas gangUonares d'cste centre deveria prpduzir as visdes, ;

37 Nucleo mediaito—collocado profimdamente na espeasura da
camada optica , recebem a maior parte das fibras centrfpetas medul-
lares e, por ©onseguinte, impresses da senmbilidade geral ; a irrita-
teautomation das cellulas gang] injures dTeste centro, deyendo tambem
produzir allucina^oes da senaibilidade geral ;

47 Nucleo posterior—collocado atraz e urn pouco aciina do pre-
cedente, serfs destinado especialmente a receber as impresses
acusticas; a irritagao automatica das cellulas gangliaonares dTeste
centre deyendo produzir as allucina^des auditivas, Emiim, a irritatjao

*
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. 1da subftfcancia cinxeuta central tievena prodnzir as falsas sensa^Oes
viseeraes.

As cellulas eerebraes nas conduces physiologicas do fiincciona-
meuto intellectual recebem seu estimulo habitual dos centres da
camada que sfto outros tantos fticos isolailos, eutretendo du-
rante o estado de vlgilia sua actividade incessante ; esses centres sdo
por sua vez abalados pelas imprfcs&fl&s exteriores, de sorte qne as
Cellulas da substancia cerebral nao percebem, atafio mediatameute e
por intermedin das cellulas da camadaoptica, a repercuss&o das incita-

exteriores; ora^ ptide acoutecerque essas mesmas cellulas d'esses
centres se ponham espontatteauiente, quer sob u influence de pertur-
bances chilliatunas locaes, quer sob a iiilluencia de uma simples
exaltacfio fttnccional passageira, no raesmo estado de actividade, em
que ellas estao quaudo uma impress&o sensorial real vem abakl-as
Bunnalmente*

Qual 6 « resultado d^ssas condiQoes insolitas em que se acham
CoUocados oselementos proprios do sensorium ? E‘ que essas mortal!-
dades da sua actividade fieticia, yindo a irradiar para as cellulas da
peripheria do cortex, estas, por sua vezJ absorvem esses materiaes
seusoriaes com indifferenja, operamlo automaticamente com dies,
como si fossem uma emana^ao legitima dos factos reaes, e. propagando
a distancia os abalos, quelhe saoassim artificl
chegam d’esse modo a crear coucep^oes imaginariaSj que se fanpoem
por seu encade&mento e tenaeidade.

Ora, a actividade das cellular eerebraes sendo ftsmais das vezes
um ptienomeno secundario e- subordinado a chegada previa das inipres-
Sfies sensoriaes no seio das camadas opticas, concebc-se que tdlas
estando habituadas a acceitar passivamenta seu estiinuln provocador
das cellulas das camadas opticas abaladas pelas impresaoes sensoriaea
partindo do exterior, recebam indifferentemente esse estimulo, quer
site provenba de um agente exterior real, quer seja o producto heticio
da actividade espontanea das proprias cellulas das c&madas opticas*

* A tlieona physiologiea de certas formas de allucina$ao decone
do ooidieemiento (Vesta simples relate* (Lays—loco citato ).

Corapretende-se? com effeito, comoem um momento dado, qnando
a actividade das cellulas das catuadas opticas aeaba dc ser modificada

|T
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de urn niodo on de mtro e que se poem espoutaneamente no
inosmo estado ern (pie se acliam quftndo existe lima impress&o senso-
rial real , ellas po&aam entfio transmittir incita^des erroneas as cellu-
lar carebraes; e que estas, trabalhando automaticamente com esses 4mateviaes ficticios, sejmu levadas a produzir concep^oes imaginarias
cm disaccordo completameute com os fartoscenes.

Tal e , pofej como o comprebendeu Luys o mecanismo physiolo*

pr ] i?o da allncina^aOi que naoe um processo de nova tonnanao, mas
que deve see coasideradio uma perturbagun fimccional (low apparelhos
sfinaoriaesj e cm particular, da parte iVesses apparelhos destinada a
tecebar asimpressoes external e tornal-as apreciaveis e percepti-
ve!s<

Tamborini de Modena diz que as aDudna^dea provfm d'lun
eslado Irritativo dos centres sensoriaes corticaes occupando as regifiets
parieto-occipitaes e temporaes*

Em apoio de sua theoria eita o autor diversas experiencias e
fact,os clinicos, que parecem con firmar a relate existente outre as
lesOes dTessas regioew e as perturbances visnaes e amlitivas,

Elle appella ignalmente para a histologic e para a anatomia ;
esta, seguindo a terminate dos nerves, chega ati o totmlo occipital ;
aquella nos moatra a analogia do estructura das regioes posteriorea
do cortex e dos coruos posteriores da medulla destmadgs a seusibi-
lidude.

Na ordem rational vrnos a impotenda em que se acliam as
faculdades intellcctuaes, excitadas no mais altogr&u, para pro -
duzirem essas sensafifSes t&o nitidas e tuo preeisas. quo comtituem a

*

allueiiuirfio.
0 musico? diz Mam\ que, lendo mmWiria, se represent* o valor

dos sons e faz uma idea exacta da musifca qua elle tem diante dos
olfios , 36 chega a esse resuHado por um esforgo de imagmaijiio elle
nao ouve realmente no exterior os sons musicaes como o allucinado,
elle os Olive iftfmonnejitfl e F6 JTO vspirito*

Da mesma maneira o piutor, que grava na sua memoria os traces
do mtulelo , qne encarregou-se de reproduzir, nao os vfi coni os ulhus do
corpo como o allucinadof ve o espectro, que se Ievanta hirto, pavoroso
diaute d'elle ; o pintor ve esses tragos com os olUos do espirito e



mental mente, sem que .jamais elle pos^a cliegar a se representar os
mesmos trains materialmenfo ,

As altucinagftes audit ivas dos smdos e as yisuaes dos cegos, invo-
catlas ha pnuco tempo em favor da natureza puramente ideal da alluci-
itag&o, vein , pelo eontrario. segtmdo Lays e outros autores, inflrmar de
facto estiin hypothese e as leases irritntivus, aehadas em autopfias nos
org&os dos seutidos physiologicamente extinetos nos explicam per-
ieitamente as alhicina^Bes de que dies tinliam sido a serte durante a
vida do rloante.

As duas thenrias sEo talvez verdadeiras e nao setia mao utilisin'

sob o panto de vista pbysiologico a clivisSo clinica das allucmagSes
creada por Baillager* As allucmaqdes psycho-sensoriaes seriam aquellas,
que partem das catnadas opticas inconrpletftmmtc dcspojadas do abalo
sensorial ; alias conservana assim urn caracter de extendoridade, qne
nao possuiriam asaltncinacoes psycliicas exolnsivamente desenvolvidas
no cortex cerebral, regiEo intellectual propriamente dita.

Voisin diz qne , em certos cases , as alteraroes se assestammio sd
no eneephalo, coma nas partes peripheries*

Este autor pmpoz-se estudur aslosoes dos organs dos sentidos
nos allucinados e chegou a conclusfio de qne muitas vezes elles se
nchavam lesadoa j ora havia para o I ado dos olhos opaiii&ades do crys-
talline denntando uma cataracta indpiente, produzida pela compressEo
dtmna « ui de duas papillas por uma hypersecreg&o dos humores do
olho, ora era uma otite chronica, que era a causa das alluciuaQOes :
Voisin fez operar os doenr.es que apresentavam aqnellas lesBes, ef
submettendo os quo tinhitm a ntite a nm tratamento convenientG> vio
com grande satisfaccao as allucin^des desapparecereus como por en-
canto.

r

Ball e da mesma opinmo e ramo exeniplos cita as allucinagdes
produzidas pelas lesdes da cornea, e as concepgoes grotescas, que
provocam as lesfies visceraes. Em apoio da soa opiniao elle cita, obser-
vances de doentes, que acredifcavain ser habitados por urn concilia, por
animaes i mmundos, quando ua realidade dies tinham nm cancer do
peritoneo ou uma entente, molestias yerificadas mi autopsia, Alguns
autores collocam essas falsas pevti&pgBes no uurnero das ilhisoes .

H4gisv6 uu existencia das alUieiiuiqoes unilateraes a proya mais

:
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convincente Jo papel, que as aheraroes peripherieas LIOS seutidosj re-
presentam na genese das alluciuat;bes.

Elle pretends que so uma lcsito peripherica poderia produzir tal
especie de allticiuar&o ; da b^&s pr6vas mfttorUes d’isso e conclue
dizendo categnricamentB que a causa das allticina^&e$ millaterals e
lima tesfto unilateral dos orgSos periphericos dosaentidos, e que ILS al -
luciuagSes em geral porlem ter sua origem em uma lesao material ilos
sentidos, e isto em uma parte qualetter do seu trajeoto.

Uma impress^) protluzida por uma exdtaqao exterior, sendo
levaia por um nervq sensitive para nm centre nervoso, pdde produzir
idesse centre umaexdtasio bastaute forte e capaz de se irradiar para
os ceutroa viziuhos ; estes centres serin, ettt&o, a s6de de sflnsaqoes
identicas as quo se produziriam, si elles tivessem sido postos em
jogo pelos liervos que normal merite Hies trazem as impresses de
eertos pontos da peripheria. Deride o momenta em que um centre
nervqso recebe uma excitagSo, nenhum indicio especial p&reee poder
permittir a esse centre distmguir si essa excita^ao e devida real-
mente a uma impre&s&fl vindo da peripheria, on si eUa se produzio
in- foco. isto 6, por simples propagas&o do abalo experimentado por
um cenfcru viziuko.

Um exemplo tomarA maU clacro o UQBSO pensamento : Acontece
muitasvezes qtie, ao sahirmosde urn quarto escuro para umlogar muito
illmninado, experimen tamos, ao mesmo tempo qua uma viva aensagao
de photophobia, fortes cocegas nae fossas nazaes. Nte&te caso a im-
presa&o dolorosa daluz (photophobia) transunttida, enrao sabemos,
pelos ramos do ophtalmico de Willis, abalou fortemente o centro
uervoso A*esse nerve* e esta abalo se communicou &oeentrot onde ter-
minam outro3 ramos sensitivos do quinto par, os tamos nasaes, de
onde as coceg&s*

0 abalo commanicaAo por contumidade ou por contiguidade da
substanda dnzeuta produz o mesmo effeito que se produziria si elle
fosse o resultado de uma excitatjao levada pelos nerves nazaes. Parece-
nos poder apprnximar d’ esfce facto o que se passa em imiitos alluci*
nados* Tal doente se ere injurLado na rua e reoebe ao mesmo tempo
um socco on uma tlescarga electrica* Ora, ssguudo a theoria de
LuySj o nueleo mediauo da camada optica, ou por outra; as cellulas
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ganglion&res d ?esse tmcleo, efide das allucin&Q&eg da flensibilidade
gcral; l-ritadas automaticaineate, produziram nu doente a sensagtci
do elioque electrico e o ab&lo produzido por essa irritagSo irradiando
para o nucleo posterior, eolloc&do immediatameate atraz do nucleo
modmao e s6de das allticma^Ses aiditivas, nos pareou, que explica
perfeRamente o ntecarusmo dasallucina^des reiuudag .

Diz-se imiitas vezes por um alroso de linguagem que houve n ’este
caso sensa^aa retlexa,

NoSl Gueneau de Hussy publicon sobre a aensibilidade reflexaha
ja alguns annos um trabalho chefa de factos interesaantes e considera-
i;f>es originaes ; servindo-se da expressao rvJtexOj o autor aseignala
perfiitaments o niecanisino d’ess&s sensa^Ses e insisle particulurmente
sobre os factos seguiiUes :

As excfta0es diriyidas a um nervo bulbar jtodemproduzh* ddreS
locaUsadas em um outro nervo hirfhar. e as ezvitaf-Bte tlot nervo$ racJd-
flianos } propriamcnte ditQ$f pcidem dcterminar dares njjftexas cm mdros
ncrvos rackidmno6 f mas a exprcssdo reftexo suppfie sempre um ado
pdo qua! uma cxcltarda tevada da peripheria ao cmtro rqflectc-se (l*esse
centra para a peripheria. Nao devemos suppor que a excitaqao, levada
da periplioria por um nervo sensitive a mu centro, teifliasido reflectida
pelo centre a uni outro centro; repermttes—*Gabler, Society

de biologic, Deoeinbre ) H7 b ) a sensa <;ao referida a peripheria resulta
simplesmeute de que os elementos ceutraes reeeptores, excitadoa de
lima maneira secundaria por effeito de vizinhaai^a, s&o imyresritmados
absclutiunente do mesmo modo que si a exoitaq&o Dies tivesseyindo
pelas viasiordinariaSjque as poem em communiearjjU) com a peripberia.

Devemos, pois, rennnciar nesse caso,como diz aqtielie autor, a ex -
preasao reflexa eadoptur a expressao synesthesia^ esta ultima
denomina{ao exprimindo sbmenteT sem idea preconoebida, o pheno-
meno de nma dupla Beusayao referida a tlous pontos do corpo distinctos
e mais ou menos afastados sob a influencia de mna excitato, que
actuou sobremn s6 d’esses poutos on sobre a parte central dos centres
nervo$08 correspondsutes a esses pontos.

Grande numero de synesthesias se observant em diversas moles-
*

tias : tal e a dor qne sentem no meato ourinario, ao nivel da glaude
os dueiites, cuja bexiga e imtadapor umcalculu ; taes SUG as nevralgias
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diversas associwlas its affecgOes dos testienlos, As alb ^(Vs ufa-
rinas, As du pleura, do figado, etc , K o facto das lticELlis& i> -s peri-
phericas qnelevoualgtuis natures a approximarem d'es > plii -nomenos
os que su merccera o nome de reflexes. Nuo porler!amos insi^tr umito
sobre esse facto ; nao ha nesse caso reflexao da excitacuu de am para
outro nervo ha simplesmente easteriomsdo da ftema^ao pmduida per
mu nerve em ac^Ao.

E1 que? com effeito, as sensa^oes, quo a cdnseiencia localise na
peripheria, so produzem ordinariamente sob a mfluencia de uma uccfio
exterior sobre uma parte detenuiuada de nossas superficies sensheis,
e sai > levadas aoscentros por nerves sempre igualmeutedeterminados*

Si uma causa vem actuar, nao mats sobre a peripheria d’esses
nervos, mas sobre urn ponto qu&lquer de seu fcrajecto, ou mesmo sobre
sua extremidade central, perceberernes aiuda a sensai;flof que d'ella
resulta, como se produzindo UL> ponto da superfieie, donde partem os
nerves em questau.

Se coniprimirmos brusoamente o nervo cubital na gotteira epi -
trochleo-olecnuieana, na parte posterior do cotovelo, e na extremi -
datle cutanea desse nervor isto e. na palma damflo e sobretudo na
sua parte interna e no pequeno dedo. que localisamos it impressnu
dolorosa assim produzida. Este phenomeno eonstitue a exterioridade
on excentri&idade das scnsa0es, isto ef que qualquer que seja o ponto
em que onervo tenha sido attingido, a sensa^Ao 6 sernpre exemitrica,
e que , mesmo quando o centro nervoso e direrturnouts excitado, e
na extremitUde peripheritm do nervo sensitive, em rela^ao com esse
centro , que looalisamos us sensiu/ms . EJ esser no case de excitajito
anonnal dos centres nervosos sensoriaes, o mecanismo, segundoo qua)
so produzem us aflucinagoes, euja causa reside no encephala e que
d;io logur a sensuijoes que o dbenfce refere A peripheria.

Quid e a natureza das les5es eneontradas nos allucinados ?
SaoT Begundo a maioriu dos autores, foens kemorrhagicos, pro-

cesses iratatiYQS, atrophias, hypertropliias , degenere&cencia utkero-
matosa das arterias, amollecimentosr etc , Nos eases em que a allu-
cina<;ao A um plionomeno transitorio, fugitive, curavel. os diverges

antorea attribuem-n’a a simples perturbuboes circalatorias : ctmges-
toes, anemias. Como sabemos, pertorbaqdes funccionaes as mais

i
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yariadas podem clause nos centres uervosas, sera que estes sejam asede
do neahttma t^sao organica apparente ; mas, quando procuramos a
causa de phenomena tfio insolitos, tuo extmnhos, sb encontramos
explicagdesyagas, que exprimeni apenas preseiitimento daverdade,
sem trawem ao eapirito noi^ao alguma preeisa.

Taes i ihenomenos sao attribuidos por ans d fadi£a cerebral, por
outroa a um esgotamento nervosoj e Radcliffc pensa, taLvez com nmita
razdo, que todosos symptomas da Itemorrliagia e do amollecLmento
podiam sc refcrir a influeucias d’esta ordem.

A anemia geral , o empobrecimento do sangue e as ischemias
localisadas em conaequencia do estado atlieromatosb das arterias e
dos capillares, ou stia obliteraqao complete, conquistamm, desde muito,
aeu logar entre as eausas que podem determiner pcrtnrb&Qbes pro-
J undas das funegCes encephalieas ; mas a ischemia espasmodiea func-
tional nmito poucas vezes tem attraliido a atteucao tlos observa-
dores, que tizevam da pathologia nervosa seu duminio especial *

Krishaber udmitte que ujna caimbra prolong&cta, e por assim
dizer, pennaneate dos vasos (arterialas) encepbalicos, pbdc deter-
minal* variados iceidentes, cujo quadro elle traqou tuo helmente.
As curiosas observances , que elle reunio, referem-se miiitas vezes a
Casos, em que as nUueinagSes representam o papel principal* Os ea-
pillares cerebraes, sob a inffuencia de exoitaQbes directas* podem se
contraliir espasuiodieameutc, segundo experiencias de Coiiheini, Noth*

nugel , Brown ttbquanl e outrbs physiologisfcas notaveis*

Esse facto econfirmado pela anatomia pathological lmiitas vezes
fazondo-se a autopsia d‘ um cerebral , e sobretudo de um alienado
nota-se uma anemia loealisada cm certas regibes do encephalo, sem
que exista tuna thrombose, uma embolia, imia degeneresoeucia athe-
rumatosa dos vasos, que nos de d’ella uma eiplicaedo plausivel .

Tivemos occasibo de observar algumas vezes esse idoto em an-
topsias por lifts feitas durante o nosso internato no Hospicio de
D. Pedro II. 0 diesequilibrio cirCulatorio talvez pudesse explicar
muitos cases em que a anatomia pathologica parece esquivar-se d
nossas investigates e em que a nulureza, na phrase de Bacon , pa-
rece hear surda ds uossas questbe3.

Ball compare o que se produz nos doeutes de asphyxia local das—A

!
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extremititles, deseriptu por Maurice Raynaud, ao scotome scintil-
knte dos ocnlistas e julga-se antorisado a conclmr dizendo que uma
perlurbfMjao circulatoria passageira, ruas profunda, e a origein de
muitbs phenomenoa, que era pathologia nervosa fieariaw absolntamente
incoraprehensi veis*

Koita. enifiin, uma tercelra bypotbese, segundo a quid* as allu*

einacftes seriam sempre paychosensoriaes; psychicas, porque ellastIrani
sun base do proprio espirfto do doente, dos thesouros, que a iutelli -
genciaca memorhi tern aecunralado; sensoriaesj, porqne ellasfcfim sempre
os sentidos como gonto de partida* E* a theoria mixta de Baillarger
e adoptada pair Ball, Motet e outros autores modemos. E' impossivel
uegar de tram maneira absaluta o papdqne a iiitelligencia represents
11a praduc^ao das allnein;u;ues. Esquirol. comp&rftTido o que se passa
no estado allucinatorio como que so passa no sonho, disse: « As pre-
tendidas sensas-des dos attuchudos sao in&geus, iddae reproduzddas
pela memoria, associadas pdaimagina^SLo e persoTioniticadaspelo habitb*

0 homem ik entao urn corpo oos productos do seu entendimento; elle
sonbu aeordado.* (Esquivol— Ifost maladiesmmtales, Paris 1838) * £em
duvida alguma isso so n5p coustitue a allucinarao ; nada, sobretudo,
indica as condtqSes, >1110 favtirecem 0 sen apparecimento. Baillarger,
depots de estadar longameute a queatao, estabeleceu as condiqBes
principaeSj cujo concurso 6 necessario para que 0 pheaomenoseprodiiza
e silo : Y\ 0 exercicio involtatario da memoria e da imagjnajfto ; 2", a
suspeusao das impresses exrarnas; 3g, a excitaqao interna dos appa-
rellios sensoriaes.

Voltemos ao pensameuto tiio profundo de Esquirol : o aUucinado
e urn homem que sonlia acordado.

Procuremos rer qtte pa pel representam no soinno com sonhos as
faculdades intelleetuaes*

A vontadeauseuta-se, as faculdades do raciocinio enfraquecem, 0
juizo falta quasi hiteiraraente ; em compensated a memoria e a iumgi-
n&qao, qua la^os tao estreitos trazem unidus, nao sd nao sao abolidas
sempre, como muitas v^ zes ate gozam de uma actividade superior a
do estado normal : uma multidao de imageus, mats 011 meuosconfusas,
despertam no cerebrc, cnmtm-se e combinan]-se de mil maneiras
Siffirelites. Durante ease tempo 0 sen timen to do cit b ranis vezes
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completametite abolido ; mas lima parte dos laQOS* que iiiiern entre si as
diversus funcipjes cerebraes, sao rompidos, e a consieneia paira inde-
cisa no meio da desordem das ideas, qne ella nao governa rnais.

Alfredo Maury, em seu livro Lesommeil et Jes rives, disse : *Os
soulios nascero do conflicto das faeuldades iutelleetuaes, deseuvolvidas
desigualmente durante o somno ; sua variedade provem de que certas
fuucqoes do cerebro podem permanecer dcsperladas e adquirir, mesmo
pela somnolentia das outras, um gruo mais elevado de activi-
dade. »

As faculdades, quo se exaluui durant e o somno, sao ordinaria-
menie a memoria e aimagina^ao ; ao mesuio tempo a attenqao, a refle-
x&u e a vontade sao eomu que entorpecidas. Entiio as imagens. que a
memoria fax: surgir, e as que sao transmittidas mais ou menus confu-
sameute polos senlidos adormecidos, adquirem immediatamente utna
importancia, mu relevo extraordinarios : sao a printipio allutiuai;5es
visuaes e auditivas, que se produzem no periodo de transi^ao da
vigilia ao somno, e que Alfredo Maury denominon alltmna^ovs
hypnagogicas.

Em um fechar d’olUos, no tempo precise para cerraras palpebras
e deixar caliir a c&beqa sobre o peito. o mundo exterior tem desappa-
recido, e no espirito, que nao 6 mais distraliido pela ac^iio dos sent- idos,
tmagens se desenvolvem tao vivas e tan liem coloridas, que o cerebro,
por urna exteriora§ao singular, as transforma em verdadeiras perce-
proes. Venlia o somno propriamente di to, a desordem psychica sera
ainda maior, e tao completa mesmo, que Alfredo Maury pode, sem
fon;ar as analogias, chamar o sonlio uma hmeura momentanra. Lem-
branqas perdidas surgem e revivem,mas delbmadas e deraasiadamente
augmeutadas a impresses sensoriaes vagas smccedem sensa^oes
de$proporciouadas,imageus e sensaydes se combinam em uma phantas-
magoria, em que as noQoes de tempo, de logar, de pessoas desappa-
recem. Entretanto o fraco raeiocinio, que ainda persiste,esTita perder-
se nesse dedalo inextricavel ; com uma logica grosseira elle bga entre
si essas concep^oes pliantasticas e assim sao creadas visoes de que a
exteusfio, variedade e incoherence dao provas d 'um juizo, cuja fra-
queza esta na razao directa da $uper*extitaqao da imaginaG&o.

Para comprehendermos melhor o que se passa entao lembremos a
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eni^^Tfcliosa, theoria tie Brown SSquard sobre as rearroes reciprocas dos
centros nervosos,

Qtt&ndo Uffi centre uervoso for anormalmente super-excitado, tliz
o sabio professor do collegio de Franca, elle podeva reagir contra
uutros centres em counexfio com die, quer exdt&ndCMJS ] >or sua vez
(per dynamogenla) quer atacando-OS de uma especie de estupnr ( por
inhibi^o),

Stipponkamos que a aetividade da Imaginacao e da memoria ,
ja t&o manifesta no sonho ordiuario, seja levada a uma potencia mais
cleyada ainda ; esaa aetividade se commumcari aos centres motores e
engendrara* imo mais imagens mas autos em relajjzLo com as conce-
pq5es evocadas por essas imagens: teremos entfio o noctambulfemo on
sonbo em nc^ao, Que a excita^ao se.{a nm pouco mais forte, e ella tera
como resultado despertar nao so a motilidade, mas tambem os orgaos
dos sent]dos ; ao mesmo tempo a sensibil blade geral poderS ser com -
plet&mente abolida: teremos entao esse paradoxo estranho do soin-
mimbulo, qne distingue em uma obscuridade quasi complete os menores
objectos relatives ao smi sonbo, que da provas do taeto mais delieudo,
e que nao sente nenqt as picadasjicm tao pouco nenhumadas excita^oes
cutaneas, pelas quaes procuramos despertal-o* Ainda uni grao mais
e as lunches intellectuaes podorao por sua vez ptir-se em movimento
e o indiyiduo agira, fellari, racioeinara como no eatado de vigilia ; man
a vontade conaciente permanecendo paralysada, elle nao sera mais do
que uni automate entregue sem defesa as impulsfles sensoriaes: ei$ o
oetado singular que Carpenter designou sob o nome de cerebrajfio in-
conscicntc , e eujo typo mais perfeito nos e fomecido pela ausmda
que succede muitas vezes k vertigem epileptica.

A experieucia diaria nos fornece inttumeros exemplos dTesse
trabaiho intirno, que se Ah nas profundezas de nossa intelligeneia sem
[uirtidparau da vontade, Dizo subin professor do asylo de Sant ' Anna
o Dr, Benjamim Ball : < E ' precisamente o que acontece na allu-
oinaq&o; 6 & iirupgao do inconsciente nos dominies da conscience.
E * a reveltujao inesperada dos thesouros oecultos nas profundezas da
intelligence ; mas, sem uma predispose;:io especial, esse phenomeno
mm poderia so pi’oduzir i essa predisposirao nos encontramos patents
na loucura e uas grandes nevroses, JIO delirio da febre, no alcoolismof
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O exercicio involuntario da memoria e da imaginaciLo, snppfle,etc. >

nao a meditarao, ou a concentracao levadas ao mais alto g-i'ao de inten -
sidade, mas antes o repouso do espirito ; por si so esse exercicio invo-
limtsirio da memoda e da imagina^ao tulo basta para fazer nascer a al-
lucinagilo, 6 precise quo se die venha jnntar a suspensao das impresses
extemas. No inomeuto intermediary a vigilia e ao somnc osorgaos dos
sen tides deixam d < transmittir as impresses exteriores, a direcqaode
nossas ideas nos escapa, e ttulo o que surge, apparece espontaneamente ;

r
I

ora vagas e confusas fdmas phantasticas se succedem. das quaes nos
muitas vezcs temos uma consciencia vaga , fugitiva ; ora formas mais
nitidas se aecusam, e nos assistimos a urn espectaculo estrauho, em
que muitas vezes niio tomamos parte activa, mas que quasi semjire

deixa trains indeleveisem nosso espirito. Toda aintervem;ao exterior
faz desmaiar, desapparecer essas visiles : um ruido subito, a aei;ao da
luz desperta os sentidos, cltama a attenqiio, e tudo se apaga, des-
apparece. Em um grfto mais adiantado, quando o somno e profundo,
as allucina^oes liypnagogic&s silo mais complicadas: as visoes plian-
tasticas succedem verdadeiras seenas, nas quaes o individua, que
dorme, represents tambemosen papel e muitas vezes comtal couvicfao
que palavras silo prouunciadas, vivas emoebes sao sentidas e quasi
sempre o riso ou as lagrimas silo o testimimlio da successao das impres-
ses, Nas allucina^bes do estado de vigilia, como nas allucina^oes hy-
pnagogicas, as emtsas se passam do mesmomodo; mas intervenlia a
attencao, faga o allucinado um esfortpn quer para revocar a visilo des-
apparecida, quer para fixal-a um inomeuto, e immediatamente as vozes
deixarao de se fazer ouvir, as irangens deixarfio de se apresentar*

Ha eutretanto graos de que deveremos tomar nota e em certos
casos a intensidade do plienomeno allucinatorio e tal, que as im-
pressbes direetas por mais vivas e pvnlongadas que sejam, lutam com
ilifficuldades para suspendel-o por algum tempo. Na raelancolia com
estupbr, por exempto} o alienado esla por tal furma allieio ao inundo
exterior, (pie as impressbes externas nao o alcan^am, e elle vive em
um estado de concentrate dolorosa, em que as allnoimagoes mais com -
plicadas, mais variadasnau Ihe d&otreguas, Em outmscasos, pelocon*

trario, bastarao algumas palavras, a cliegada de uma pessoa trazendo
luz para fazer desappareeer o estado aUucinatorio ; mas essas voltag
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rapidas s6 se apresentara nos individuosj que temf ate certo ponlo,

consbiettcia de suas falsns petcep^oew sensomes e que sao capazes
do analysal-as e de dar-lhes o valor real (Hotet).

Sabemos que a attensao, a reilexao eajuizo corrigem os erros dos
sentidos; dies suspendem tambem a allucinarao. 0 sonlio sti appro-
xima muito dos delirios pelo predbminio da metnoria e da imagingo
fonctitonaado sem contraprovu, e por ass in: dizerT sem direc^ao e des-
en volventlo-se mads facilmentcs pela ausenek das impresses exte-
riores, 0 mdividuo quo sonhanao tem conscieaoia do sea estadof e
quanto mats viva e a imagem qiie die ve: mais tandencia tem elle a
deslocal-a para o inuudo exterior. Noestado normal, durante a yigilia,
certosespixitosj cnja im&gina^&ofc muito ardente, chegam aobjectivar
com uma euergia poderosa as imageus por dies creadas e a dar-lhes
lima indep&ndencia quasi complete Do rnesmo motlo precede o alieua-
do, que, sob o impend de uma preoccupagao dclfc&nte, tem perdido em
grande parte ou quasi completameute as aoc&ea do tempo, do esparo,
as faculdades da atten£iO, dareflexsio, do juizo etc * ; mas jfelle a iut-
possibilidade absoluta de corrigir os erra^ dus sentidos, de apreciar-
llies a origem, vem complicar a situa^ao*

Nada mais equilibra o etercicio da imagiuagao e da menmria :
uma vez rompida a cadea das relates, a vivaeidade da iniagem
interior estani na mz& n direct a da teudencia que ella tera a desloear-
se para o mundo exterior {Hotel ), Falret insists subre o fiteto se*

guinte : a imagiua^ao tira sua impulsao de si jtoesma; ella entra cm
movimento espotitaileninente.

No estado normal, diz elle, pode bem accmtecer que uma lew*

bratwja atravesse o nossocerebro aem que nada a teuha evoca-do; mas
euiuo essalemlmmea sera tao yaga e tan passage!ra que nau sera
tomada nem representada pela imaginary; sua rapida passaged
atravfesdo espirito tera t'eito d'ellaum phenumeno isolodo; a vontade
poderft tazel-a desapparecer, quer abandonando-a, quer dirigindo a
atten^ao do espirito para oatroS objectos,

Na allucinaqfiD, pelo contrario, a yontade nao tem iuftuencia di-
recta sobre a prodnegao de lima imugem , nem tao ponco influe na sna
ditra^io ou cessa^o. -f A allucina^&o distingue, pois. dos pbeno-
menos psycldcos analogos do estado normal por dous caracteres ; por

\
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sua produc^ao espontanea no espirito e pula ausencia tie mterveng&o
da vontade; o elemenfco para i'azer (Vella um ddirio e a creuga na rea-
lirtade actual das iui&gena, e para isso 6 precise que ojuizo e talas as
faculd&des, quo para esse resnltado cooperam, sqj&in alteradas, Aacti-
vid&de da memoria e da imagina^o tem poreffeito restrmgir a aogao
dos seatidos, tomal-aincompleta; e essa circurostancia junta a nulli -
dade de exereicio da reflexiLo. augmenta o erro do espirito e oppfle-se
a toda a rectiflcagao* (Falret— Lemons cliniques).

A exeitagHo interna dos apparelhos sensoriaes e a terceira condigfio
necessaria a produogao da alluciuagao, E1 impossivel admittir que o
pheuomeno, qne faz o assumpto de nossa disserta<;Iof seja pur&mente
intellectual ; parece que demonstnunos isso qnando impugnamos a
theoria psychologiea da allueiuagao : die snppoe um cstado pathologic^sobre cuja natureza as opinio03 dos autores divergent ainda hoje, mas
qiie podemos affirmar, ernbora muitas vezes die escape nos nossos
meios de investigac&O - Essa modi iicagao na funcgari, tanto do orgfto
senstfcivo, Como do proprio cerebro, podq ser temporam oupermanente;
ella pude resultar, quer d'uma excltagELo vindo do exterior, quer de
lima lesaomaterial joutras causas a favorecem ainda ; as intnxicagdeS)

as taolestias nervosas, as condigoes de debilitagao geral do flrganismo,
lent suamfluencia perfeifcamente estabelecida ; as allncinagGes toxicaa,
por exemplo, pertenceudo mais particularaeute ao sentido da vista,
tein esse caraoter >le excitagao manifesto, e vendo as reproduzirein-se
sempre identical a si mesrnas, nos roesmos estados, nfro 6 possivel deixar
de concluir pda ideutidade das lesdes, No aleoolico as aflucinagfles
resultam da excitag&o de todo 0 eerebro, especialmeute do stpparelho
intra-cerebral do sentido da vista ; peusamos que, por ser menos evi-
dente, qnanclo se trnta das Ibnnaa chronicas dos delirius, a pertur-
bag&o nan deixa per isso de ser sempre a mesma, a differenga sendo
apenas de gr&o. A interveug&O do elemeuto physico 11a geuese da
aUutinagao e incontestavel depoisda verificagao das lesfles diversas 110s
iirgaos dossentidos affectados, nos seus nerves de origetn, na.s camaflas
opticas, e nos corpus estriados, 110s centres sensoriaes corticaes ; por
alteragao, 11a allucinag&o unilateral, da parte periplierica ou central do
aentido affectado ; emtim, pelaa recent.es experiencias sobre as allu-
nagdes provoeadas em alienados na SalpfitriStfcp
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Yamos agora f-ratar do hypnotismo, cujo estudo tem feito tao
grandes progressos iTestes ultimos tempos, e cnjas mamfesta^oes va-
riadas devem interessar tanto ao medico corno ao pliilosoplio. Pare-
cera descabida tal questao aqui, mas esperamog dewonstrar o con-
trario*

A poncos annoa nm candidate ao doutoramento obrigado a tratar
em. sua these inaugural, ainda que rapidamente, da queytilo do hypno-
tismo, teria de arcar com serios emharmjos, Os phenomenos reunidos
sob essa denomina^ilo eram tao obscures e tao mal conhecidos, prendia*

so a todasas praticasd’esse genero tal renome de charlatanisiuo, que os
medicos, salvo ranis excep#5es, evitavam ate fallar d’ellas e collo-
cavam o sorano nervoso entire as questoes, que de bomgrado ignoramus
por nao sabermos como esclarecel-as.

Uni homem, que sen alto renome do nevro-pathologista punha
acimada suspeita, affrontou o prejuizo. Dando ao estudo dresses dii'fi *

ceis problemas o methmlo e a precisao scientilica, de quo todos os seus
trabalhos trazem o euuho, elle soube ilespojar o hypnotismo (o raagne-
tlsmo, si quizermos) d'esse veo mysterioso, de que o tinha revestido a
credulidade bumana, Elle classificoudhe os symptomas, d&finio-lhe as
leise demonsfcrou que todos os phenomenos averiguados eram passiveis
(Puma interpreta^ao physiologica.

Esse hoinem 6 o professor Charcot,
Na exposi^ao que vai seguir, nos guiavemos de preferencia por

seas trabalhos e pelos de seusdiscipulos. Os factos publicados estao
Uoje perfeitamente demonstrados, (dies tem sido verificados em quasi
todos os paizes, e 36 elles podein servir de base ao estudo, que empre-
hendemos. Quanto aos resultados con tradictorios obtidos por outros
observadores, algunsdos quaes nao procuraram rodear-se de todas as
garantias necessurias, nao os meucionaremos, persuadidos corno esU-
mos deque, em materia de hypnotismo, como em bacteriologia, como

todas as questoes novas e difficeis, os testemunhos pesam-se e nao
se contain.

Procuremos dar uma idea da maneira por que procedem os autores,
que tem-se occupado do hypnotismo:

Os processos, pelos quaes se p6de obter 0 hypnotismo, podem ser
classiflcados em duas categorias differentes: unssao puramentephysicos;

1

em
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os outios actuara sohre a imagina <;uo do individuo : sao os melos
monies. Entre os primeiros, os niais empregados sao os que actuate
sobre o senlidn da vista. () operador seuia-se. diaute da pessoa que die
quer hypnotisar, e olha-& fteameute nos olhos ; alguns mimitOB depois
os olhos ( Tessa pessoa tornam-se vermellios e injeetam-se iigeiramente;
lagrimas banliamdke as palpebras e rolata-lhe pela face; el la feclia
espontanearnente ns olhos e eahe adonneclda : e o antigo processo de
Mesmer, de Puysegiir e de mitres autnres antigoa. Pdde-se tambem
como Braid, fazer a pessoa, eni uxpencncia tixar inn objecto brilhante
uma bola metal lieu, urna caneta, mna lampada electrica, etc, ; qualquer
(Testes objectosdeve ser collocodo a 15 on 20 centimetres do rosto no
nivel da fronte, tie maneira a prodvzir a. conier< fcncia das <jiahos ocula-
res pant dmtro e para cima.

Pdde-se tambem aetuar sobre o sentido do ouvido: umaeKeita^ao
monotona, fraca e prolongada, como o tic- tac de uni relogio. etc.

J feios imjckieos*—Emcertos individnos impressiomiveis, a espera
do somuo hypnotico, aeerteza dequeelb? nao pdde rleixar de produzir-
seT a fe no poder do experimentadar, baslam muitas vezes pern deter-
niinar a hypnose,

0 professor Bernheim de Nancy e o Dr. Augnsto Voisin na
Salpdtriere nao procedem de outro modo. Na ausencia mesmo do ma-
gnet isador, a idea de que a magnetisaijao se operara actua sobre a
imaginat:ao do individuo, e com bastante intunsidade para produzir
a hypnose.

Eliotson , o rival de Braid, conta que declarou, urn dia, formal-
menteauma de suasdoentes, que elle ia adormecel-a do quarto vizinho.
Com elicito esse autor dirigio-se para o tal quarto e poz-se a passear,
pens&ndo em mitras cousas, e quando vollou, licou muito sorpreliemlido
de encontrar asua doente mergulhada no soumo nervoso o mais pro-
fiuido* (Eliotson, The Zoist , 1846). Obtom-se taes resultados sdmente
em pessoas muito impressionaveis, e queja tenham sidoadormecidaspor
esse undo. Certos aufores, e entre dies Bernheim, affirmam que no
bypnotismo a imagina<$o e tudo ; Fere e Voisin, porem, negam essa
hypotheses, e dizem ter muitas vezes, embora com alguma difiiculdade,
adormecido individnos que nao queriam sel-o
esse resultado, produzuido iTelles a fadiga nervosa.

?

?

.

e que su elieg-aram aT

188— Ar»
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Unites autores obtem a liypnose em individuos impressionaveis,
ordenando-lhes de fechar as palpebras e repetimlo-llies impera 'iva-
mente:

Dormi ; ou entao : you adormecer-vos.
Quando se emprega este ultimo methodo c que se experiments
pessoas mediocremente impressionaveis, ou que ainda nao foramcom

adormecitlas, a liypnotiaa^fio 6 gradual, e, durante as primeiras phases7

a pessoa tem vagamente ainda consciencia de seus actos. e do ( pie se
passaaoredor d’ella : so aproseEta uin pouco de obnubllaqao dos
sentidos, uma certa impoteneia muscular muitas vezes aeompanhada
de rigidez e uma paralysia mais on menus completa da voutade, cm
raziLo da qnal ella, parece submettida k influenek do experimentador,
e incapaz de resistir ds suas ordeus.

Kao entraremos na analyse do que se passa entao para o lado da
respiragao, da circulate, systema muscular, seusibilidade geral, etc,,
e s6 incidentemente tocaremos ivesses pontos.

0 estado psycbico druma pessoa eiu somnambulismo merece, ou-
tretanto, algiuna alienQUO: nessa phase da liypnose n doente, que
parece gozar de suas facublades intellectimes, esta absolutamente
privado da voutade, e nm automate obediento, completamente sub-
mettido a autoridade do experimentador.

O imperio, que este ultimo exerce sobre elle, nao e s6 absoluto, 6
exclusive ; as outras pessoas nao existem para elle, que tanto supporta
com paciencia o oontacto do magnetisador (como elles chamam o ex-
perimentailor) quanto repelle violentamente todo e qualquer coutacto
extranlio, Essa resistencia desappareceri diante d'uma ordem enia-
nando dkqueile, que o dominu; a sua voz o doente acceitarit docdl-
mente a autoridade (Turn outro. e isto ilkm modo tan complete, que
poueus instantes depots, nquelle, queodomiiuiva antes, sera esquecido
e mesmo repellido com energia, si tentar readquirir a sua influenck.
Kada exageramos, dizem unammes os autores : a hysterica em som-
nambulismo tem tao pouca voutade, que ella ve, ouve, raciocina por
intermedio do observador, que p6de $ugg?rir~lhe (e a expressao clus~
sica) iudo, absolutamente tudo o q u e quizer. Os phenomenon da sugges-
tdo no estado de sonmambulismo tem sido notados por todos os que se
tem occupado dessa questao (Bemheun, Liegeois, Fere, Voissin, etc.).

4

. . i. j 'm .
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Si disser-mos a uma hysterica em somnambulismo:
Vede este passaro, que tenho pousado sobre o men cledo ; nao o

acliais liudo? (E o experimentador Ike mostrarft o dedo sem passaro,
ja seve). Ella nao veni o passaro a principiot mas si insistirmos,
vel-o-ha logo, tomal-Q-ha, far-llie-ha mil caricias etc- Si Ike fizermos
notar que a till passaro tem uni bico corao o dos papagaios, e que vai
mordel-a, ella o repellira dando um grito de medo.

Si fingirnios ouvirirum quarto proximo a vox d’lima pessoa, e si
essa pessoa for conhecia da doente, ella aouvira logo, e muitas vezes
responder-lhe-ka a mesmo podera travar com a supposta pessoa uma
conversaqao, que sera quasi sempre a repeti^ao textual d 'outra con-
versariio tida com a mesma pessoa mais on menos tempo antes. Si,
ainda, dermos ao individuo em somnambulismo, um copo vasio <lizen-
do-lhe que esta clieio de excellente bebida , o champagne, por exemplo,
o somnambulo nao s6 reconhecer-lke-iia o clieiro e o gosto
bebera coin prazer. Em vex d’ umcopo vasio poderemos dar-lhe uni

clieio, mas d1agua salgada ou avinagrada e com um pouco de insisten-
ce persuadiremos ao doente de que llie demos um copo de excellente
Chamber tin, Bourgogne, Porto, etc. e elle a bebera ainda com prazer.

« E’ quasi inutil dizer que podemos suggcnr aos doentes todas as
sensaqoe8, que quizennos: ainfluencia da imaginacao no dominio da
sensibilidade geral e muito conliecida para sorpreheuder a qu&lqner
(Bernheim). »

A* vontade do experimentador o doente tera frio. calor, dores de
caber,a , sera accomettido de uma irresistivel vontade de ourinar ou de

mas o que parece mais sorprehendente ainda e que se possa

L.

como u

i

evacuai
provocar assim phenomenon visceraes,sobre os quaes parece que a in tel -
ligencia e a vontade nao tem inthiencia alguma: nao so tern-se obtido

i *

effeito purgative com n soccorro de uma pilula tmaginaria, mas tambem
poder-se-hia, segundo Beaunis e ontros observadores, provocar por
suffgmdo a dirainuiqao ou a accelerando das pulsates cardiacas e
mesmo o desenvolvimento sobre a pello de uma empolade vesicatorio*

Nunca assistimes a experiencias d’essas e nem tomamosa responsabi-
lidade d’ellas.

Assim como a iinaginaqao docil do individuo acceita as imagens e
as sensasoes, que Ihe inspiramos, assim tambem a vontade paralysada
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se deixa impur actos : todos os passos os iiiais ridiculos 0 mefimo os
mais perigosos podemos fazer executor 0 mdividno cm eatado de som-
nambulismn ( FerAJ. Nao queremos dizer Com isto que elle imo resists
sempre, nao * quanto mais contmio a suas itlAas, a sens Ivabitos. for
o acto qua della exigiraos, tanto oiais se insnrgira elle contra a no-
lenciii que lte quizevmos fitzer, mas acabarA sempre obedecendo, si a
ordem for repetida com autoridade sufficiente ^ e, uma vez submettido
(0 qiift nao e dilScil) elle exoouturu 0 qua Lhe ordenannos com lima

pnnnptid&o e determinaqao singulaves ; quer se trate de destruir urn
objecto de prcdilecgAo, de commetter um acto contrario ao decoro, on
mesmo de perpetrar urn crime, 0 doente nfio hesitarA e Beguil'd para
diante com uma resnlugao cega.

Dizem quasi todas os aufcores, quo temos consult a do, que podcrc-

liios fazer a esse respeito as exparieucias que quizermos, e ellas darao
sempre o mesmo resultsdo, Nao se da 0 mesmo facto trntaudo-S3 dcs
verdadeiros allucinados do ouvido? Depnis de terem por muito tempo
resistido As voze&, que os domiuam, nilo acabam dies por submetter-se
Asua influencia, e abedicer-1lies cegamente? Em seguida trataremos
do panto mats interessante e curioso da suggeat&O bypnotica.

Dizem quasi lodes os a utores que ns actos impuMvos, que tiver-
mes mggerhfo a esses automates privados de yontade, poderfto, si nao
forem logo execinados, subsist ir cm seu cerebro do estado de inten-
Q(Ses, ou para dizer melbor, no estado de iutengfies latentaq a que elle
sucnmbirA no momento que 0 proprio experimeatador liver fixado
(Voisin , Charcot, Eicher).

Si disseraos a um individuo cm estado de soumambulismo :

Fulano tern um nariz de prata, elle o verA no dia seguinte e sempre
com um nariz de prata, e 11A0 occultarA a smi sorpreza, quaudo st
approximar do tal homem.

Hi 0 experimeiitador disser ao doente: Amauhit As dez boras, por
exemplo, V. ini ao armario da goveruaute e furtarA uma bita com
doces.

^ -
u

Despertado, elle nao se lembrarA de cmisa alguma, mas 110 dia
segiiinte a horn marcada uma lembran^a, mconsdento despertarA, uma
tent&QSo irrresistdvel se desenvolvera pouco a pouco e 0 doente sera
vencido [W esta tentagao apezar tiu reccio do castigo. Apanbado em
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flagrante, o doente nao accnsara a sKjjwtfdo, de que elle nao se
recorda, mas dam mn pretexto, uma desculpa qualqtter ou dira
simplesmenie que ahjuma consa o impelUo a fazer aquillo* Ef quasi
a raesraa eonsa ciue se da com os allutinados: a aoalogia nSo p6de
ser maior,

Estado mental do smmamhulo.* Sem irmos com o professor
Bernhehn de Nancy, diz Fere, ate dizer que no hypnotismo a imagina-
ble e tudcn podemos e mesmo devemos confessar que os piienomenos
pnramente monies represeutam papel importante na liistorkdo liypno-
tiswo. > Ja assignal&mos a importance da imaginagao eda expectant
attentiony como dizia Carpenter, ua prodmajao da hypnose.

A espera do phenomena e uma condi^ao favoravel a sua produe-
C&o. Berger, Heicleuham e outros considerav&m mesmo indispensavel
essa condigao. Segundo estes antores em todas as pessoas, que tem
bastante poder sobre si meamas para distraliirem sua attengao e sens
sentidos, as mauobras hypnot.isantes sao absolutamente inefficazes ;
mas desde que o paciente imagine estar magnetisado, o hypnotismo
nao tardara a apparecer.

As experencias d tadas em apoio ibessa assergiio merecem muita
attenrao, porquanto el las tem sido praticadas em individnos digims de
toda a conftauga.

*

S:

t -

Obŝ rva^iio III*
Umc^tuUmUe do crurao medico, dis: Ileidenhuw, foi advertido do que its 4 horns

da tarde d ’esse mesmo dia seria mngnetifMiilo, e para que die rerificiisae aexacti -
diio tit tal useer^jtu, rccommondou-ec-llio que olhassy para o sou nlogio nui pouco
antes d1ntpiellji bora. Urn de acufi vtaiulius foi encarry^rtdo de observal-o e ft hora
marcada o estudante adormeceu,

0 facto capital n’esta experiencia e o entorpecimento quasi abso-
lute da vontade e do livre arbitrio sob a influencia da imaginagao.
Nao e que o sentimento do m tenlia desapparecido nos individuos no
estado de somnambulismo, nao ; elles possuem em um grao elevado o
sentimento de sua identidade e deixam ver perfeitamente ao experi-
mentador, que os interroga, o sen caracter e paixdes, retidas ainda
por um certo resto de respeito humano ; mas elles nao tern mak uem I
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coragem , nem perseverance na affirraa<jao de sua personal idmle e do
seu livre arbitrio : uma ordem, que a principio os revolta, e executada

um mummrio sequer , desde que ella tenha sido repetida com uma
autoridade sufficiente . A uma affirmaf ) inverosimil elles oppBrito
a principio um desmentido formal ; mas si o experimentador insistii^elles hesitarao e d’alii a pouco ja estarao persuadidos*

Tambem e muito faeil fazer os hypnotisados agir em opposfoao
completa com o seu caracter e gostos. Heidenham cita o exemplo de
seu proprio irmao hypnotisado por elle e a quern mggerio que cortasse
com tesouras suas plantas favoritasr com tanto amor cultivadas havia
um anno ; elle obedeceu immediatamente, e logo que despertou e vio
o mal que tinha feito, fieou inconsolavel . Si no somnambulismo pro-
vocado a consciencia vacilla e a vontadc enfraquece, em compensate
as faculdades da coordenat0 conservadas ; ellas parecem mesmo
mais desenvolvidas do que no estado de vigilia.

Urn (loente, que e liabitualmente de uma simplicidade de espirito
tocando as raias da idiotia, nos sorprehendeni, uma vez adormecido
artificialmente, pela promptidao e dareza de suas respostas e pela
logica de sens raciocinios. Quando se proenra induzil-o a erro, elle
sabe muito bem descobrir o lado fraco da ficQiio, qile se Ike apresenta,
e demonstrara a inverosimilbanca d’ella. « Seria mu erro acreditar,

diz Charcot, que o juizo seja abolido na hypnose ; pelo contrario, elle
se exerce muitas vexes com mais clareza do que no estado de vigilia ,

m

mas em uma esphera muito mais limitada e somente sobre os objectos
que o observador mostra a pessoa em experiencia. » Do ontro lado ha
falta de seguranea e de confian^a em si mesmo : dir-se-hia que o paci-
elite, sentindo-se dominado por uma vontade superior, nao se atreve a
ter opiniao propria, ou si a tern e levou a coragem aoponto demani-
festal-a, elle nao a defended e acceitari logo a opiniao daquelle, que o
dumina. E' precise, entretanto, estabelecer uma different? s ise trata
de cousas familiares ou nao ao espirito do paciente : no primeiro case ,
suas faculdades se exercerao com certa liberdade, elle resistin! a
influencia estranha, que proenra perturbar o seu raciocinio; no segundo
caso, elle adoptaiA, sem protestar, as faitas de logica as mais gros.
seiras, e muitas vezes n&o- tentara mesmo raciocinar: elle se subemet-
tera. Para explicamos esse estado mental singular devemos lembrar o

sem
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que dissemos em lima das paginas precedelites: o smtimento do eu
n&o 6 conpletamente abolido no somnambulism artificial ; elle esta (le
alpuma sorte paralysado e incapaz de reagir contra impressues verda-
reiras on f&lsas, demasiado augmentadas por uma imaginatjao, que
nenbum freio pode deter inais.

it

Paralysia da vontade e consciencia coin exhuberancia da memoria
c da imaginarao, tal e defintivamente a formula do estado mental do
smnnambulo* A exaltajao da memoria, tao 'manifesta no sornnam-
bulismo natural, mio 6 menos pronunciada no hypnotismo*

E' por el la que se explicam quasi todos os prodigies, qne tern-se
feito attribuir aos somnambulos o dom de scgunda xnsta ; 6 gramas a
ella que o hypnotisado falla linguas estrangeiras, descreye logares que
lbe sao deseonbecidos, etc, Elle nao inventa e nem tao pouco adivinba
cousa alguma ; lembra-se soraente do que se t.inha esquecido havia
imiito tempo, Essa faculdade nada tern de surprehendededor j ella nao
e mesmo especial ao somnambulismo e existe muitas vezes no sonho
ordinario.

\

Para aquelles, qne pudessem duyidar do que acabamos de dizer
citaremos o facto seguinte, que transcrevemos daobra de Maury, Le
sommeil et lea reves, pagina 121,

t Ohserva^ao IV

Um dos minis amigos, OIK Maury, Mr. P. tinba passu do os primeirofi annos de
sun mfuncm em Montbrison, donde suliio uremia idnda e paru ondc uunca rruus
vultou.

Vinte c ciaco unnos niaia tarde elb1 projectou ir visifar o logar, onde tinha
piiftsado a quadra nmis ditosade sua vida . Na vcspcra de sua partidaelle Bonliou
ter cbegado ao termo de ana viagcm : esta perto de Montbrison em um logar, que
nunca linlia visto e onde olio ve uin hoinem, cujos tm^oa llie sao desconhecidoiq e
que Ihc diz chainar-Bc Mr. R.

Era urn amigo do acu pait que, com etfeito, cUc* tinlia visto em aua infancia,
mas de eujo name upenaa so lembrava, Alguns dias depois Mr. F. cbega a Montbri-
son. Qual nun foi a »ua sorpreza, ao eneontrur a loealidade, quo elle tiuba visto em
sonbo e o meflino Mr, R., que elle reeonbeceu, antes quo elle se nomessee, pela
pessoa, que Ibetinba apparecido no mesmo sunho. Mr. R » estava sdmente um
pouco mala vclbo.
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Essa revivisceneia de lembrancas esvaecidas e mnito cornmum no
estado somnawbulico, e se combina com n pbenomeno in verso ; o
esquecimento de todas as impressues reeebidas durante o soumo uer*

yosOj logo que a pessoa em experience desperta.Essas irapressoes nfio
se apagam no sentido rigoroso tlapalavra, como nao se apagou dame-
moria do amigo de Alfredo Maury a imagein de Mr. It. ; ellas toroam-se
apenas latentes ; venlia um novo periodo de estado somnainbulico, e
ellas reappareeerao com toda a sna vivacidade, como reapparecem as
linlias tra<;adas com tinta sympathica quando as subweUemos a um
reactive conveniente.

Nao e esse o facto mais incomprehensive!; essas lembrangas, que
o dcapertar tom feito passar ao estado latente, nfio deixam, mesmo
n 'esse estado, de influenciar a roulade do individuo t impeUil-o mesmo
a commetter actos por umaespecie de reflexao tao inconsciente, como
os reflexos puramente visceraes.

Eisnm individuo liypnotisado a quern o expeiimentador mggwia
de ir em 8 dias espancar um homem, de quem elle jamais recebeu a
menor offensa. No interval!o elle parece nao ter guardado lembranca
alguma, nem da mggeUdo, nem do soumo kypnotico ; durante esse
tempo elle tem-se portado como um homem ajumdo; entretanto, no
dia marcado pelo expeiimentador, elle sentira nascer em si tuna ten-
ta^ao estranlia, cuja origem Ike escapa e que e repellida a principio
como louca e criminosa. Logo a tontagao t-omara maiores proposes, e
o espirito do doente ackara razoes especiosas para justifical-a; torne-se
um pouco mais forte essa tentagHo e ella sera trausformada em mpufoda
irresistivelj que sera promptamente seguida de effeito,si o autor dfessa
grave desordem nao cbegar a tempo de sustal-a*

Esses factos, incontestaveis aegnndo a maioria dos autores, quo
consult&mos, sao explicaveis por uma simples aberra^ao da memoria ;
para serem comprelieudidos e neeessario tjue nos represelltemas o es-
tado particular da imaginarfio no liypnotisado : e por ornle vamos ter-
minal* esta analyse ja mnito longa, embora forgosamente incompleta,

A imagiuagao e, com efteito, de todas as faculdades aquella, que
talvez se modifiqne mais profundamente no estado hypnotico,
superexc.itat;au da imagiua^ao pude ser encarada por stia vez como a
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causa principal e caracteristica dos plienomenos do soinnambulisnio
provocado.

Kssa faculdade, cujo papel limita-se quasi seuipre a fazer reviver
e agrapar imagens, que surgem das profundezas da memoria, adquire
alcm disto no hypnotisado o poder de trailsformar as impressoes for-
necidas pelos sentidos e fazer d‘ellas phantasmas, que em cousaalguma
se distinguem dos objectos reaes.

0 somnambulo, diz Charcot, que acredita ver nrn quadrado ver-
melho na superlicie d’uma folha de papel branco, verb dons quadrados
venuelhos si fizermos desviar um dos globus ocuhtres ou se inter-
puzermos um prisma diante de sens olhos.

A impressao e pois real ; mas ess,i impress&o fornecida pela retina
hyper-esthesiada e transformada no sensorium pela potencia da ima-
ginacfuq e a percepq&o e tan to (Turn quadrado vermelho, que so apre*

sentannos ao hypnotisado nma outro folha de papel branco, elle vent
n’ella um quadrado verde, que £ a cor complementar.

Outro facto a notar : a imagina^ao superexcitada do somnambulo
nao se poe por si mesma em movimento *

0 doente nao tern nenlmma on tem poucas ideas pessoaes ; mas a
idea fomecidapelo espirito de um outro reflecte-se logo no sen cerebro,
i\ uma vez a iinpulsao dada, a imaginacao faz o resto. Ella completa
o quadro esbogado, illust.ra-o com uma por^ao de detallies e prosegue
sem hesitar na linha, cujo comedo lhe fora traqado.

0 estudaute de medicina hypnotisado por tfeideiiham e por elle
conduzido em imaginarao ao jardim zoologico de Paris, via e reco-
nliecia ns plantas e os animaes ; e quantlo Heidenham lhe disse que
um leiio acabava de escapar-se de uma jaula, elle o percebeu tao bem,
que sol ton gritos de terror e, dez minutos depois de clespertado, elle
seutia aiuda calefrios, mas sem mesmo saber porque*

Eis o que faz a originalidade do somnambulo, o que o distingue
do allucinada. N’elle uma idba mggerida e o ponto de partida de uma
serie de actos coordenados e qneridos ; falta sb a espontaneidade, a
intelligencia e o raciocinio permanecem. Nao dissemos ainda tudo :
essa idea, cujo ponto de partida lhe 6 estranho, o somnambulo a faz
sua ; ella se ilistalia no seu cerebro com todas as suas cousequencias,
e sobreviverft mesmo ao estado hypnotico si nao houver cuidado.
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E’ baseado nisto queAugusto Voisin tem empregado na Salpetriere o
hypnottemu seguido de mggestQes como methodo de tratamento em
alienados hystericos e outros
taveis quanto at6 bom poQco tempo os alienados passu-vain como re-
fractarios ao hypuotismo. Berger principahuente declara ter tentado

somno nervoso eni mais de cincoenta alienados

, e cujos resultados saw tanto mais no-
f

inutilmente provocar o
calmos. Voisiu tem sido mais feliz ; no ultimo congresso da associate

das sciencias elle anunciou ter obtido pela
etfeitos limito satisfactorios em alienados attingidos

>> franceza para o progresso
suggestdo hypnotica
de delirioa parciaes e de exoitagaw m&niaca ; uma observagao prece-
deutemente commumcada :i sociedade ufedico-psydudogica de Paris

i -

DP 1' HYPNOTISMC employe
Congres de Grenoble,

e particulanuente notavel. (Auguste Voisin.
comma tmitement tic V alienation mentale7

1885) .
Desde entao o autor torn conti nuado suas tentativas com nm

successu sernpre crescent®. Kile cUegou a provocar o hypuotismo
em alludnados, mauiacost lypemaniacos. dypsomaniacOB, assim como
em bystericos e epilepticos accommettidos de alienagao mental .

0 sonmo liypnotico nao pude ser obtido em nm alienado si elle
nao tem conservado a faculdade da atteug&o. As alienadas hysterical
sao as que se prestam mellior a ser tratadas pelo hypuotismo.

Quaudo se cliega a produzir o somno era um alienado 6 util
deixal-o durar as primeiras vezes de 12 a 15 boras, e nao comegar a
suggestdo senao mais tarde.

Depois de duas on tres sessoes de hypnotismo comega-se a em-
pregar a suggestdo ; e preciso proceder lentamente, actuar a prin-
cipio sobre uma concepgao delirante, sobre uma allucinagfio, e de-
pois sobre outras. Nao se deve fazer imiitas suggestdes durante uma
mesina sessao, com o que se determinant um mao esfcar evidente

se tmduzira por crispagues da face e nuo se obtera, ao despertar
do doente, a execugao precisa das injuuegdes.

As suggestoes devem ser foilas em alta voz? formuladas de um
modo preciso e articuladas com autoridade.

Deve-se ordenar aos doentes que nao ougam mais tal ruido, tal
voz, que nao sintam mais tal clieiro, que nao tenham mais ial idea
delirante. Deve-se-lbes afiirmar que todas essas ideas sao falsas e
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3resultant de sua moleatia, que nfio demn erer n'ellas, que elles se

restabelecerfio, e, emfim, que jft estilo curados.
Em aJguns cases dims ou tres sessoes bastam para produzir pma

cura, que o tempo tern conflrmado*

Esses resultados silo proinettedores e as experiential merecem
ser feitns tm grande cscala.

Si ha lima molestia, em que p&rece ser raakmftlmente indioado
uni tratameato moral, e incoatestavelmente a alieiiAf;fto mental.

LamouUmos que o methodo do Di. Yoisia tiao tenlia amdastdo
empreg&do cm nossos estabelecimentos de alienados; esperamos
porfjn, que isso nao se farft esperar, coafiado no amor d& scieneia
& nos sentunentos liumanitarios que fblgamos de reeonhecer nos
Illms. Srs. Drs * Teixeira Brandfto, lente de climca psydriatriea e
Souza Lima, lente de medicina legal ft director do Hospicio de
D. Pedro II,

Diziamos ha pouco quo o somnambulo apossar-so*ha da idea
que o expertmentador suggerir-lhe, e que essa, idea com todas
as suas couflequencias tixarft domicilio em sen cerehrcb e quo sobre-
viverft mesmo ao estado liypuotico si nap proeurarmos destruil-a.
Acorde-se um doeute n'essas condi(jftes a die couservaril a idea
mas perdora a lembranca da origem (Vella ; pormais bizarra que ella
seiaT elle a orera espoat&nea e acharft para explicaLa a si mesmo e
aos outros mil razoes mais ou menos plans!veis.

A imagein object iva falsa parecer-Ihe-lia imm realidade evidente
a impulsao ma on absurda sera segnida com mator on manor re-
pngnancift, mas sent segaida ate o dm quasi sempre ; tal e oestado
mental do indlvidufi hypnotisado, e potleipos applicaivIUe com muito
mats forqa todos os argimientos de que servio-se Alfredo Maury para
identificar as aUuoinagoes do sonbo com as da loucqra,

O hypnot:isarlo e um alieaado yerdadeiro ; sua mtelligencla falsest
no sen muis secrete mecauismo: elle nao tern nem mais personalk
dado, nem mais responsabilldade do que um Initcn.

Sahimos um pouco fora do circulo, que nos tiuliamoa traQ&do ;
seja*no3 isso desculpado em atten?fto ft magnitude do assumpto.
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SEGUNDA PARTE

0 ouvido incontestayelmfintei o mais intellectual de todos os
sentidos. E’ por elle qne penetram em nosso espirito as uo^oes abs-
tractas ; e aiada por die que adquirimos as id£as raais elevadas; e por
clle, emlimT que chegaonos a deseurolyer a faculdade da liriguagem
consulerada pelus philosophos o tra^o distinctive da especle fruma-na,

E1 tambem pelo ouvido que muitas vezes se manifest&m os delirios
puramfento intellectuaes. E* pois pdas allnciea^es do ouvido que
come^aremos tambem, attendendonao aft ft sua frequencia, como ao
valor diagnosticOj que ellas tern em cert as formas de alieua^ao mental *

De todas as ms is frequented as allucina^Ses auditivas exist em
muitas venes isoladas; ellas perteucem partioularmeute ks formas
chromcas de ftliena^ao mental : a melancolia, mas sobretudo os delirios
de perseguiqlo, de que elias sao o symptoma caracteristico. As anti-
cipates do ouvido sao um syraptoma grave e pnderao igualmente
servir de critcrium que nos permitte diatinguii de um modo geral os
alienados perigosos, Todo o allticinado do ouvido Gt poder-se-Ma dozer,
um doente essencialmente perigoso, Nos delirios mysticos, em virtude
de orders, que o alluciuado recube, assassinates, suicidios tern sido
commettidos L as observables sao nnmerosas ; todos os autores referem
factosd'essesj dos quaes uus perteucem a historic dns regicidioSj ontros
a historic dos delirios mystieos de personagens, cpja exagera^ao
religiosa todos conhecem* A aUucina^aoauditiva consists especialmente
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na percepgao de sons ftcticios* Esses sans podem ser qonfusos c inarti -
culados; mas e raro que elles se mantenliam por muito tempo n’e&se
estado; por ponco que ella dure, a alluciaagiio se orgaiiisa, toma-se
articulada, oil p&raempregar a express&o habitual dos doentes* esses
sonstomam-se ^om, qtie podem ser desconhecidas dos doentes eorao
tiinbre e como intona^lo; mas nao 6 raro OUYLUOS dizer que ns reco-
nheccrin e qua alias pertencem a sens parelites, a seus amigos, a estn
ou aquella pessoa por elles dteignada* Ellas podem pertencer igital-
mente a personagens imaginarios, a Pensf no demonio, a Virgem, aos
santos, etc. (mysticus). Os objectos e os proprios auimaes fallam algu-
mas vezes aos alienados, E 1 oocasiao de consigner aquio facto tao
conhecido do propheta Balaao, Tal inthieucia exaroiam sobre elle as
alludnagOes, que, dil*o a propria Esmptuxa* o prophata calam-$e c
ohedecia todas as vezes que a sua mula faUava!

As vozes podem fazer os doentes ouvir cottsas agradaveis * Bail-
larger cita o caso seguinte, que e disso urn exemplo ;

Observa^o V

Uma Bcnhora, ijue ac preocaupftva muito com a sufi toilette, aer frd ] tuvn - per -

BeguioUk por iluus liomens, uue ella nao potiisi v£r,mas fine fiilkivam-tbc entretanto:
essea permuKigonK nfto cfBsuvam dis dirjgir+ltm comprimcbtoa, o emquaDto ulln
veetiflj elles gbpav&ro a j i lvum da sua pelle c ludoa on onomiLos do eiifi p^aoii

(BailUirger—J/moire mr U* hallucina^on«f 1840),

Isto s6 se d& exeepcioimlmente ; em regra geral as allucinagoes
auditivas tem um carater pentvel e coiisistem em injarias, censuras*

araeagaa, accusag&es, etc. Esse carater injarioso das allucina^es audi-
lavas 6 frequents no delirio de perseguig&o,

Alguns alienados, principalmente os perseguidos, queixam-se de
que cavern o sen propria pensamento Forauiiado em palavms distinctas
Rtq)dcmt como elles dizem, os sens pmsamentos em alia voz e repetem
deprefermtia aqueUes, que elles mais desejam oocultar, roubam sua$
ideas mesmo antes d&lles as teremcoBcebido; desde entao esses doentes
adqnirom a convic^ao de que todos poderao ler no livro da sua vida e
ora se exasperam, juram vingar-se dos sens snppastos inimigos e per-
seguidores, ora resignam-se a aim infeliz sorie, Oatros queixam-se de

.
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quo publicam-se ns actos rnais secrefcos tie sua existence Eases phe-
nomenon constituem o qtie os antores designam com o nome de gcftoia

E’ precigamente no Inomento em qne a terra, despindo as roupa*

gens brill mutes do dia. envoi ve-se no pesado e iiegro manto da nolle ;
6 no sileneio monotone d'essas wesmas unites* na bora euique costu-
mamos sentir essas nuamjas tao variadas de umayaga inquietn^iio
contra a qual a razfm muitas vexes e impotente, qne o allucinado per*

cebe as vozes d * esses interlocutores invidveis, com os quaes ora elle
entretem longn conversa^ao, ora mostra-se reservado, assistmdo comp
simples uuvmteaos colloquies de que rauitas veze$ G objecto; inais
tarde, quaudo o mal tem prpgredido, e a todo o momento, na. solidao
cornu na:s reunifies muis animadas, qne &$ vozes se fazem ouvir*

A divec^uo dasvozes e a distancia em que sao ouvidas variant
em extreme. Tam hem ellas pmlem serexternas on interims» u$ inter-
loon tores invisiveis ora parecem fcstar em um quarto proximo, no
andar superior da Cisa, etiiqhe habitam os doantes, on em baixo do
snalbo, cm um movel. no leii > > ? etc. ; muiias vezes as vczes deseeui do
eeu , outras vexes parecein vir de muitolonge.

?

\

Ohserva^fto VI

ITn QU Ho-pipio deD, PedroH um il cnU (Matirfeio) quitoummea pnrtindo
i ]e uma OJIHLL contigufiit um qra moravBi . Kssfts vozcs diziam-lliu que ?ua mullier Ihu
oiu itilitd, tetiUvn uontni diiid ; que olio estava deflfaonrfldf}, etc, , o que era
eaufa tontinuft dftsor iam tre coujogee. E ±sc docntc viu-se ttlo perscgmdo

^oto men VQZMI ipic rcstdveu mmUr-se,o qoe dcfautoreaUiou n̂ dentrode pouc^s
d 5 n% u£(i cc&aunrlo idle de olivine mi^nm* v&j£C8 HO ECU UOVO domiciliA, nto ijue
recollicu-se ao Hospiolo, unde su ucha cm Lratnmeiito*

r

us orgnos interiores parses tambem qne sac o ponto de partida de
Yozes pereehulas pelos doentea * ell us podem yir dp cerebri) , do esto*

mago* do ventre, etc* Brieve ile Boisinont cita o facto seguinte :
>

ObKrva^io VII

Utmt vcliiti nl tenmla dwiii-uoa um dia, meetrando-Tioa a regiao eplgantricfl i
Weuhor, nijui congas bem aiagulatea : eu om;o couAl̂ uitetncnte uma vor,
que mo falla, amea^a-meP injuria-me*

E durante tudo o dia inclmava a cabe^a pm n e^cutar.

i
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Pine! cita a observaqao de uma inelancolica, que iudicava o ponto
na regiao posterior da cabega, onde parecia se produzirem as alluci-
nagoes ; badoentes, que dizem ouvir vozes, que partem da epiglotte :
e a forma maiscommnm das perturbances sensoriaes d 'esta especie, que
nao deve ser confundida emu as illusoes liypochondriacas ; pareceque
o desenvolvimento de uma hyperesthesia n'essas regioes 6 a causa
provavel da sGfle, ( pie os alluciiiados duo a essas i'alsas percepgdes
sensoriaes*

N’estes casos as allucina<}5es acabam por fazer crer ao doente
que elle e duple e tornaw-se assim a origem d’esse estado curioso, que
se designa com o nome de desdobramento de personalidade, plienomeno
muito frequente nos deliiios de persegui<jao, etc.

Parece que e as allueinaijoes desse genero, que deveinos attribuir
o que dizia nm perseguido em tratamento no Hospicio de D. Pedro n, o
Sr. Solomao S. em uma carta dirigida a S. M* Imperador: Yejo-me vo»i

cincoenta a ses&mta jicssoas mtranhadas cm mimt c que ate me impede)n
de explicar-nie melhor, etc.

Os vertladeiros alluciiiados, os perseguidos sobretudo, experiment
tain impressoes, cuja nitidez nada deixa a desejar; elles se exprimein
de modo a nao deixarem duvida algurna a esse respeito. UmdiaFo-
ville procurava combater as convicedes de uni padre allncinado :
« Seuhor, respondeu-llie o doente, quereis que eu dnvide do queouco?
Si e precise duvidar de tudo, eu devu duvidar do que me dizeis, por*
quanto ouno tao distiuctamente as vozes, que ehamais imaginarias,
como ouqo a vossa nTeste memento. »

E’ precisamente essa vivacidade de impressao que torna tao
perigosos os alieuados dTessaespecie: no memento em que elles parecem
estar inais tranquillos, uma voz Hies falla. e elles se precipitam com
furor sobre aquelles que os rodeiam. A perfei^ao d’essas vozes e tal, e
a convicqao que ellas acarretum tao irresistivel e tao profunda, que os
alluciiiados mats intelligentes, os proprios medicos e alienistas, nao
pensam um instaute em pol-as em duvida* Os allucinados recorrem
para explicarem a existencia de taes vozes, a todas as interpreta^oes
absurdas e incriveis ; por exemplo: a interven^ao de forqas diversas,
sobretudo da electricidade, magnetismo, a aegao de tubos acusticos, do
telephone, do pkonograplio, etc*, etc.
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Ha no Hospicio He D. Pedro n nm doente (demonomamaco) o Sr.

Fernando de SI* que, depois de por muito tempo preoccnpur*$e com o
espiritismo, tomou-se alienadQ. Ettie doente ouvia constantemente
nma voz que parecia vir de rnuito loage. voz que elle attribute a
algama pessoa, a quern todos os dia? pergtmtava : si refximente dta Ike
fallavap&r intfracusticos meios dr effectivd espiriti&mo !

A linguagein das vases e quasi sempre a usual e as palavras, que
el las Gxprimem sim as do vocabulario currents : eutrefcanto os donates
[iodem ouvil-as cm tuna lingua estranha* Couhecê se a historia d’esse
aiienado polyglotta, referida por Esquirol, a quern as vo&> faziam-se
ouvir distinctamente ein umitas lingua*. que die faUavacorrectamente,
mas que tomayam-se confusas quando se esprimiamnem rusxo, lingua,

que o doente conhecte mal* O professor Ball obseiTOU um euso analogo.
Emfini , ns vozes podem inyenter pal&vras, prommeiar neologisms
que passatido depots p&ra a. Unguagem do doente, constituent para
rile um vocabukrio a parte, Eis nni signal de chroni&ifiade, 0 Sr.
Fernando de M + J cuja molestia passou an estado clirouico, escreveu
unm serie de artigos. que pretende publicar com o titulo— jtcudata .

A s allucinagoes auditivas vem muitas vezes reunir-se Hllucin&^oes
de outros sentidoa. Nos delirios de persegui(fuj esse facto 6 frequente*

U professor Lasagne diz que as aUucinatjfiee que app&recem no dolirio
de persegui^do tibedecem k eegninte lei, qnalquer que seja o periodo
da molestia; eHas $e encemwam mnpr& nas & yi$a$ve$ aud-itiva$4 que
elle considers symptoma pathognomonico d’ma fdrna de lommra.
Diz elle amda que a allndnar;an do ouvido e a Ulrica coinp&tivel com
ossaforma de ddiriotcbasteque um doente accuse allucm&^Bes de vista
para que elle mo liesite em affirraar que o dito doente pertence a outra
classede delirantes. Magnan, firmando-se na ob$erva <;ao rigorosa dos
fectos, batea o abeolutismo de Lasfigue e diz que no delirio de perse-
guigao p6de-se observer allucina^oes de diversos sentido^ o que esta
de accordo com a materia dos factos obseryados, Na obserya$ao do
Sr. F, de SL,
elites pereeguidos notain-se allucmagoea d'outros sentides reuuidas ns
iillncinarues do onvido . Verifica-se esse facto mu muitOS alieuados, o
qnecoustitue urn mao signal, porquauto muitas veaes as alludnaq&es
de outros sentidos vem aggravar a situa^ao do doeute, favovccendo a
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systematisa^ao do delirio, Com effeito. emqnanto o doente p6de cor-
rigir os erros de um sentido pelo testemunlio dos outros , elle conserva
urn meio de reconliecer a verdade que llie escapara completameiHe,
qu&ndo todos os sentidos reuuirem-se para ettganal -o. Tambem as
visOes milagrosas, quo representum am too importante papel nas
narrates dos mysticos, eram quasi todas baseadas cm allucina^oes de
muitos sentidos. 0 Sr. Fernando de M. e tun exemplo do que aca-
bamos de dizer; vawos, pois. dar a ubserva^iio completa d'esse
doente :

-

Obsrrva^ao VIII

Entrou para a 1* onfermarin dr clinicn a cargo do Sr. professor Dr* Teixeirti
Brandno no Hoepicio do D. Pedro II, a it de Agosto de 1881, o Sr. Fernando de
M., branCO. de34 mmos dc blade, tempera ineuto lymphatico, conatitui^So frnea,
etc.

>

lutelligcnte, mstruido e elorjn nter o Sr. Fernando de M. refers nssirn os
phenomenon p&yehicos anteriores a sna entrada no Hospieio : Em 1871) comcem a
conceber tbeorias aubre OH eepiritos at ccrto numcro de verdades, que me erito
tranamittidcs por uma boz paTtindo de muito lunge, (pie eu attribiibi a ntguma
pesson, a quoin todos os dins pergmitavasi realmentc clla me fctllava par inter-
acusticoB mcios dc effective cspivitisjno.

Ease poder aobreimtural foi pouco a pouco oxcrcendo sabre o doento tal in -
llmmeirt, que a molcatia tornon o enraeter deinouomimiaco. A's alluchi&^Cra nudi-
tivtus vieram reunir-ae as visuaea c o doento vio enlilo a figura de Suitum, que
lhe falluva contiiiu&mentc ncOrapRiihaiido-o por lodn a parle, ora upresenlirndo^e
eomo figura mnvediva , ora mostramlO'Se cm totla a sua evidencia. Oomprehentlcu
eiitao o Sr. Fernando de M. que e-tuvu aberta a luta com Satanai e setts com-
panheiros, os demonios, cujo numcro crcxria a cada intitanic,

Depoisi de soffter por algum tempo as perscgui^ocs de Satana* e tins ilemonios,
mivio um dia a vox tie Dous, qiiu lhe pnmiettia njudal-o a Veneer oa demoniosc
elle ( o doente) nxclama: Comprehend* fntalmcnte que me tinha tornado pvtitiva-
mente inspirado por Deuse que era ftatnm dc necestridadt para a cxtincylo do dc-
monio c tambem para rpudqucr imsrtmvaqao Tttxgiosa.

Como luabnmos de vt* r as :dliK-biases vistmes vieram aggravar o cstado do
pobre doente: a priucipio elle ouvi i «mn TOK, de que poderia so desembarn ^ar com
facilidadc ; mas dcade que elle vio Sfttanax, comprehendcu que a vosi, que
ouvira , tinlia part.ido de Deus, soguudo elle mesmo nos dissc um dia, e 0 dclirio
Bystemfltiaou-se. Acreditou-so logo propbeta, crc-se gutirdado por uma legido de
arebanjos, couversa frequentemonfe com Barbe, Ptdiasier, Santo Agostinbo, Sno
Thomaz de Aquino, que diz sous udeptos e vivc eonstautomente passettndo aprcB*

sado polos corredores a resolver problemas importantes. Triumpbou depois na
lucta com odemonioc eontinua a ouvir asoz do Doua, Iloje estu quasi demonte.
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Qn undo o interrognmoB* elle respond# invarinvcliue*nta que o jvOt de dircito n&o d
para brinradciras, e qnc pnr isso nfio podc aftcnder - nog * F \A irjij die andfind*
:Lint:ur.lo HeniprC] c,omo o pobre precito da lendn jndaicfl.

r

* Dam03 em segaida a observaQao de um outre doente, <le qtteji
fallamos IncuhMiternelite, e qne apresenta allurinates de quasi todos
os sentitles :

#

Ohserva^ilo I \

StiJonuio S+ l natural tin Hahifi , coin 34 annas de idLidc, constilnapio frncaetc. i

eiilron pnra & l 11 enferinula de clinion )i 3 de Abril de1*384.
K' huro&m do pUysionomisi sympathies, de irafo nmcnOj mas de oThar dcs -

conrfado traduzindt? o estado de mquietit^lo cm que rive, eiu eonsequcneia daft per*

ecgni ^Ocs, que ttoffre o cadaiustanie, pois apreatmta alliicina^oes de quad todaa o#

sentidos. £* rcalmoute contiistadcr o eafcndo d’trHEC doento* Quando Ihc ptir -
guntam o que sente, quern ado sens iniinigos, pot que eeqtieii% etc,, clTr icspoude
mvamvelincnte:

v

7 od - is sahem guem sou, todos cOnfacem ttl Mturos dc (JUG wu ufctfwa ; entfre-
lartio nittijUtm ptocura df /endcr^ me / todos ititcrwet em prejudttiar-me, £' n
Lioguiigem caractcnsi lea do porseguido quo tu- reditn que tudo gravita ao redor da
nun personalblade. Fls perdc^uido judos lndroes de mitt fortiumjqnereputa a H aior
do "Ioboho de urna invtn%aot quo aegundoo proprio dneute, c um apporelho dc re-
fiirlhtdviit admirarciSj umn specie dr tclcphatw, purt'-m stm fio t <pie terret nafl para
ntbninistrar fazendas^ faMe&s etc* , cotno para ;>or met& delirt trazrr-se. presets as
pm?rmj c ti? ' tudo o que ettae fa~em$ ouvir- se tudo o qne ellcut tlixetn ztc>

uppjireiho serre tambem j)ara repfodvxir tm oufras pesso&s o que ttvffroit as qat
eitfio presas a rile ; > >9 seiiii ruimtgoa prondeui Up apparelbo individaoB, oegtutdo fl IK

o St. Sqlaiihilo, pur eua m^turezAperdidogj tuituram-uosite mil modost cuda qiml
tnftU atroij 0|pendO'O esn cemmtmica^o coin o tal upparellio ou inyeu^Oi aa^as
tortums TeptodiiKidaK n'elle, Tunto £ a*xhrit dis cth ainda, que touita* L-ere#

en sint.ograndt# ehoqueseUctrioos} sinto dotrem m os dentest torcerem- me u csfotnaffQ
eiCj *' quasido £tf oa$o as stms voz&t sinlu iambem tma prrwdo sobre

Eparaf|ue niio fd^aeni denunciiidoa, ms sens inlmigoa assasaliianltn eiii-
roetitH.mil pedioae, quo eonUeeliim a invenfuo u as comprimom no redor do PRU

eorpo por meio dc instrmnentos. quo tern a forma de tfltfourfts,
Aiudrt por meiod'cBsea iuatrumeutos us aeus porseguidorcaimpedem-lbe lmiifaa

vein 's Je abrir n. bqccaT quo coiiflcrram chela de aeUoa, cauEando-lbe dore& croci-
Falbindo de np|fus vicdmti^ dc .-wsus pretendidos i t i o Sr. Sciloimlo

/

1y craneQ e o
resto*

T-

oilier.
uoafomeec lujnbcm uui exemplo iJe ulhicimi^oes viauaca : eff i?i dis die , ztn um
qtHtrfOj (to ?<ido dtrepitSy t/ aluit bravos, etc .
asuasainojs, picarem as vidimus com garfost de$ptd&gondo*thc$ a roupa ao-rostoe csmaqadits * new nttriz ; vi ns

i

6re Q corpo.



f

M'tSv
-

r

52

Os allticinados actiyos do onyido, aqnelles, que vivem era per*

petuo collpqvlio com suas vozes , tfim quasi sempre urna physionomia
especial, quo permitte, com urn certo habito, reGoaafieeel-os. 0 signal
caracteristico e o estado dos sens olhos, miiito abertos, fixos e bri -
ll tanlcs, comparayeis ao olliar do liomem absorvido por sens pensa-
meHtos e que olha sum m\ Segainrta-se de perto eases doeutes
noU-se que elles est&O em colloqilio com persona-gens i magiHaving ;
assim, elles riem-sc muitas vezes do que acabam de ouvir, ou entao
respondera a suas vasesf ora em vdz alta soli a forma de exdama^oes
maia on menus bniscas, ora em roz baixa, por uni simples moTimento
de labios. Einlim elles entregam-ae repentinaments a aetos bizarros
ou perigosos determinados por suas allucimujoes.

As allucma^des auditivas podem tumbeiu ser iiiiilatemcs. Ha
igualmeute nllitcimigdes a dnpla voz: tal 6 o caso do alcoolko citado
por Ball, tal e ainda o seguinle* que trailscreyeraOK das obras de
Morel :

4

?

p r

i

Oliserva^o X

UmAsenhara de um ewacler habitaalmeDte calmo, excessirumen ta
dcliaada para com trades, entmgnvfl - se do repente IL vtototos exacerbates: el] &

tupavao onyMn t^querdu a C$PMU*AVII & ilbarga rcftpcctivn. Outran vezca ella ri&-
si1 da garg&JbatlaB c levantando-Bc depoisf Bahia para o piitea, fallava e gesticuls’
vapreaa da nuiis viva excita$3o, Eases !ictotJj iiicompichenaiYcisparii quern uSo
tWeesc estudido O phenomenon expHcacam-se palas :Ulnem< iv-tW & dnpla m

A1 esquerdrt hnvisi tun demonic? Ja^dvo, jracoeoj que ora fajfia & doente pro^

poai^Zta itopuras Bxcitando-a a aetos rlcalipncoto?, ora entrega-ya-so eccen-
tricidados drj aeft humor joviat eoutaudo-Uie hiatoms agraduvoi#, que proyoonvam
nella grande bilaridadc. A1 a miii - das vezts ella tomava^e noutrn : sou bom an jo
do lado diraito encarregavA-ao de responder ao tft&vcaao riiribrctcj dc sortc que clla
podia Hear trauqiiilla*

*

Para terminal' o capitulo relative as allucina£f>es auditivas COTI-
vfim accresceutar que a surdese nao e um pbstaculo a sua produced ;
pelo contrarkh qnapi todos os alicnados siitdos ou duros de onvido
sao allucinados do euvido.

%—
OlistTva^iio XI

Em Oliveira, Mmflfi, fullcecu em janciro deatc RUJIO nm iudividuo por nome
JOHC Rodriguea ( homem sem itiatmc^flo, dc intelligcncia ncanhada, nnufo reli-
gii ^so, c que de certo tempo ate Dutlo vivia, Heguudo elle ditUAj em guerm aberto.

4
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com um* fcguto de daraomos quc o peraegpjmtn ilia e uoitc* Dcpois de sofTrcrpor
tntULo tism;io injuring ame^Tis, jiccuaov'h - 3 etc , , ellc Icmhr rvst de ir ;i Marianna
(Wnsultar o JJispo e pt* Jir- 1 lie para Iivral - t> das perseirui^cn do * denionine, cujo
numoro tdrvuvu-se a main de cem, dos qtmeg d ' fUa cram por elledesigtJ&do* com
uomee o»pcci*ie3\ Ctmacti c

Em Mtmannn ddjule riistante da Oliveira 34 bfias que udoontc fw a
p6, 0& piidfOd 0 gbrigumm a conFessiir-ac } e comrnungnr ; rloram-lhe pemtenciaa
ftconscUiarjundhc jejuna, < îstigos corporâ , etc , e wegumlo u propria expresaao
do doente, pvzeram ]trweif <> naa dcmortioS ) cmijwamfo-vs on name de DGIU Gfc*, a
aUm( for‘.arctil ct xua iiictivia .

Purecc-uosjuato ucreditar que K . Es . o Biapo dc Mariana , illusiradoe nitclH-
gente eonio rt jiao teire tsdmiciit de taes pratioan. Refirou-sc de Marianna. o pobre
aticnudo o vatton para Olivolm , p, como oia dc prefer-so, contuiuou a lev as
PUUH allucmfl^uos, 0 grmult: mimtru de erjj^es, quo cJle proptfo collgcou cm
todos os lustres elevadoa d ?L rs id fide mm o Jim tie afaistar os demODius, c o f|iie

primeiro chainn a atten^Ao de quom visita-a pela primeira vez.

Ease docsitu era muito . tirdti do amhos os ouvitios.

i

r

*

Evolucao e caracteres da allucina^ao auditiva nos delirios de per
Tnlgamos util para maior comprehjens&o db que vixi seguirseguigao ,

dar antes uma descripqilo synthetics da loucura partial, que p6de scr
definida uma louextra chronica, essential, sem reac®£o gerah caracte-

a

risada par allutina^Oes, sobretmlo auditiv&s, por urn delirio tendente a
system&tisfttj-ao e terminal!do pula transfonnajao da personalidade,

N&o ent.rarumos no eatudo da ctiolo^ia da inolestia ; menciona-
remos apenas a heran^a como a principal causa d ’essa f6nna de-
lononra. Si nos collocarmds sol) a ponta de vista da forma do de-
lirio, teremos mnitas variedados de louciira partial , taes ceiua : as
loucuras hypochondriac, yeligiasa on mystica, a ambiciosar o deliria
tie persegni ^au, etc. ; si , porein* penetrarmos a funda no estuda das
lottoeras parciaes, veremos ipie todas tern ran pouto de partida e de
ehegada communs, on ante®, que alias sao a expressao, nasdiffe-
rent.es phases de sua existencia, de uma loucura imioa, a loncura
parciaL Com etleito, si observarmos os alienados, que representam
os diverges typos de loucos parciaes, hypoehondriacos, persegiados,
mysticos, ainbiciosos, etc*, veremos que o principio da molestia foi
em todos exactamente omesmo. Esse estado primitivo consiste es-
sencUlmente para o alienado na percep^ao de falsas sensa^Ses, qne
se dilo na iutimidade do sen aer e iLa analyse qne elle la^ d'ellas;
e uma especie de periodo analytittO, durante o qua! experimentando

r

i

;
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symptomas extranhos, que elle nao p6de definir, o alienado procnra
estudal-os, pesal-os e explical-os : eis o estado de loucara bypoehon-
driaca. Chegados a esse ponto, os doentes, identicos ate entao, se-
param-se para seguirem no segando periodo urn eaminho differente,
ao monos em apparencia ; n’esse momento, achada a explicagao, ella
torna-se a base de um delirio, que (Mere segundo os individuos.
[Ins attribuem as sensar;5es que experimental!!, interims e externas,
a ma voutade dos homens, a processes secretos, e essa idea e com-
mentarta, deseiivolvida e por fim erigida por elles em delirio de per-
segui^ao : eis os perseguidos. Otitros attribuem nao a interven<$o
humana, mas a intervensao divina os phenomenos que sentem e
d'essa idea elles partem para estabelecer um delirio mystico como os
outros um delirio de perseguiQao. Assim n'essa phase os doentes so dif-
ferem uns dos outros nTeste ponto de detalhe : tins referem aos homens e
os outros as diviudades as suas estranhas sensa^des. Muda, pois, a
forma do deliriot mas a molestia e no ftindosempre a mesma. Perseguidos
on mysticos, muitas vezes uma e outra eousa, os doentes elahoram
por umito tempo o sen delirio, o interpretam a sen modo, fazem
d*elle um romance eacabam por erigil-o em systema em que se flrmam
e d’otule nao saliem mais, Chegam assim ao terceiro periodo, o mesmo
para todos e que consiste essencialmente na transformariio da per-
sonaiidade* Essa transformarao resultante do longo trabalho deli-
rante, que se operou n’elles, tradoz-se por um delirio novo, o de-
lirio ambicioso. Uns, aquelles que seguiram o eaminho do delirio
mystico, chegam facilraente a se acreditnram Anti-Christo, Propheta,
a Virgem, Jesus-Christo, etc*, e o propno Dens. Entao tudo se en-
cadeia logicamente e e explicable por elles* As sensarCes extranhas,
que elles sentiam no principle, eram o resultado de suas prime!ras
communicatees com a potencia divina, que os experimentou primeiro
para depois esdarecel-os e diamal-os a preencherem uma missao ce-
leste* Foi o que se deucomoSr. Fernando de M, cuja observarao
ja demos em outro logar da nossa modesta these* Os segimdos, de-
pois de fcerem se julgado victima de toda a sorte de persegui^Oes,
acham tambem porsua vez a explicarao d'ellas no facto de serem elles
grandes personagens, filhos de principes ou de reis suhstituidos no
ben *o. million&rios roubados como o Sr . Salomao S., cuja observarao
ja demos igualniente.

i
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N’estes, como nos priraeiros o romance pathologico 6 o mesmo,
e elles adoptaw do preferenda a personalidade que Ilies creou o sou
delirio. E’ assim que venios as loucuras pardaes, delirios hypochon-
driaco, de perseguieao, delirio mystico, tcrminarem-se logicamente
polo delirio ambiciosn , que e a expressfio delirante da trausforma^o
da personalidade. Assim, procedendo por synthese e indo ao fiindo
das cousas, vemos que, em summa, existe so ama loueura parcial,
com different sem importaucia de delirio, loueura essa, que com-
prehend©, sol) o ponto de vista de suaa manifestacoes symptoma-
ticas, tres periodos successivos: ln , periodo de analyse subjectiva
( delirio hypochoudriaco ) ; 2", periodo de explica$ao deliraute ( de-
lirio de perse» uit;ao. delirio mystico ) ; 3°, periodo, emfim, que & a
coroa^ao da molestia, da transfomariio da personalidade ( delirio
ambicioso ). Disso resulta que em ultima analyse dous factos capitaes
dominam a historia da loueura parcial : o primeiro 6 queo elemento
symptomaptieo essencial d'essa affeccao e a alhicinaqao sob todas as
suas formas, sobretudo a alluciuagao auditiva, o que legitimaria
talvez a denominacfio de loueura allucinatoria, que alguns antores
Ihe tern dado ; o segundo e que ella termina por mu estado especial, a
transformarao da personalidade. Quanto ao delirio, qualqUer que
seja, e quasi uma quantklade desprczivel, porquanto elle so repre-
scuta a forma exterior, o revestimento apparente da molestia, E e
precLsamente porque esse delirio e a expressao, que toma no doente,
a interpvetasao, que elle da desuas sensurdas morbidas, que vemol-o
variar tanto conforme os individuos, as eonditjdes, os meios, os se-
culos em que vivem esses individuos. 0 alienado tira os elementos
d’esse delirio de suas ideas habituaes, dos conliecimeiitos que tern
da religiao uu das formas naturaes. Nos pauses religiosos e nas epo-
cas religiosas e o delirio mystico que domina ; lrium seculo de pro-
gress, de associates political e sociaes, em uma palavra, eiu um
seculo de luzes como o nosso, 6 o delirio de perseguiQao ; isto e,

influeucia das sociedades secretas, da policia, da electricidade,
do telephono, do phonographo, etc., que repercute profundamente
no caracter d’esse delirio. Tudo isso constitue apenas uma diffe-
rent ficticia ; no fundo o delirio e a molestia silo os mesmos. De-
pots de terwas demonstrado sufficieutemente, ao que nos pareee,

- 4 -.
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loucura parcial, apezar de suas
a diversidade do sen delirio

pelo estttdo qne precede* que a
differengas apparentes, 6 uma, e tpie

consiste apenas na
so formam o elemento capital do delirio, podemos fazer n esfcudo

explica^ao das sensagoes morbidas, qne por si

da evolueao e caracteres da nllucinngao do ouvido no delirio de per-
seguigao tao bem estudado por Lastigue, Magnan e outros autores
de nomeada, e teremos assitn terminado a nossaardna tarefa qusuiln
tis loucuras parciaes, ficando entendido, uma vcz por todast que
podemos applicar a cada uma das outras formas de delirios parciaes
o que tivermos dito do delirio de perseguiqao.

Segundo a maioria dos autores a allueinagao auditiva e urn
symptonm constants no delirio de perscguigao e e ella, que cun-
corre quasi sempre para a systematisaqao do delirio. Compre-
heude-se que a allurinagao auditiva, pelas nunierosas relates exis-
tentes eutre o pensamento e sua traducgao pela palavra, se produza
facilmeute no cerebro do doente, que revirondo constautemente sua
ideaflxa, de-llie por Uabito, e por assirn dizer avtomatkaiuente, uma
objectividade a principio rel&tiva e mais tarde absoluta* No perse-
guide a vivacidadedas allucinagGes audit ivas e extraordiuaria : ellas
o impressionam tao vivamente, que a principio parece qne elle so acba
em complete estado de estupur.

Interrogado sobre o que sente, etc., elle ora respoude comu o

Sr. Salomao S. de que tanto ja ternos fallado: Todos sabem quern sou.
todos conheccm a* tart u r n s de que sou victim̂ ; oitrdanto nwgiiem ftro-
cura defendw-me etc , ; ora guarda silencio absolute, absorvido inteira-
menteem sen delirio. Entao o doente procurapor todos os meios des-
cobrir a causa da perseguigao, de que se julga victima ; mas uum
duvida cuntinua o assalta, elle vc-se em urn labyrintlio, de que nao
pOde sahir e procura uma certeza.

Ora, que certeza maior, do que a fornecida pelos sentidos e princi-
palmente pelo sentido doonvido ? Fallam-lbe, elle ouve (listineiamente
resoarem aos seus ouvidos as palavras, que explicam-llie a perseguigao,
que o tortara. Essa procura coustaute d'uraa explicagao sobre a causa
de seus soffriuientos nos explica tambem a attengfro toda especial, que
o persegtiido da a suaa falsas percepgoes seusoriaes. Elle procura a so-
Jidao para ouvir melhor, approxima-se das paredes, dos moveis, erufim.

A.

'
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dos logares, d’onde acredita que partem as vozes, corre para ellas e
detem escutendo immovel e conteudo t

sc
i respiragao. Esse caracter,

assini dizer, attrahmte das allucina^oes auditivas no delirio de perse*

guirao unido ao caracter in jarioso, que ellas quasi sempre apresentam,
as distingue clarameute das alluclnagdes do ouvido
X'esta ultima affec^ao as allucina^oes audit ivas sao sempre acompa-
nliadas e como que sustentadas pelas allucina^des visuaes, memos
frequentes no delirio dc persegm^iUh

DemaiSj no alcoolisnio as allueinacues auditivas sao essencialmente
repugnantes pelo medo, que ellas causam aosdoentes, que muitas vezes
procaram evital-as tapantlo os ouvidns. Algitmas vezes observa-se o
caracter repugnant# das alltieina$6es do ouvido na de-monomania }

como ja fizemos ver em observai^fio.Alem dresses caracteres geraes, asallucinagoesauditivas do delirio
de perseguicao oflerecem caracteres particulares mtiito notaveis no
curso de sua evolinpto, que sc da mais on menos lentamente e indica
por caracteres distinctivos e faceis de observar-se, quer o estado agudo,
(liter o estado chronico da molestia.

por

no alcoolisnio.

Com effeito, no principio da molest ia o doente comega a ouvir
ruidos coni’usos. zumbidos, badaladas ; como o diz o professor Ball,
elle tern alludna^oes elementares, que sao a principio apreciadas no
sen justo valor, mas que depois toruam-se origem de interpretagao
delirante* Esses ruidos sao a principio ruidos de passes, que ame-
drontarn o doente ; esses zumbidos sao cochichos iujuriosos e ultra-
jantes ; essas badaladas sao o crepitar da fuzilaria, o ribombo do
canhaoT etc. Depois, em urn periodo mais adiantado, esses ruidos con-
fusos,esseszumbidos diffusoselongiuquos tormun-se vozes sensivelmente
articuladas: o doente ouve a principio interjeitjoes, monosyllabos,
simples palavras quasi sempre injuriosas, taes como Ultimo, assamno,
sodomista, pederasta, etc., etc. Essas ullucinaroes nao se apresentam
d’uin modo continue, ellas tem logar com intervallos mais ou menos
longos. Estamos em pleno periodo agudo da molestia, que p6de per-
mauecer n'esse estado durante inuito tempo ; mas cedo ou tarde ella
cliegara a uni grao mais adiautado, em que as allucina^oes se tomarao
mais frequentes e ao mesmo tempo revestinto uma forma mais parti-
cular : as palavras se agrupamo para a forma^ao de phrases, curt&s a

1880—A
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i principio, longas e mais encadeadas depois ; essas phrases se agru*

pario tambem e constituinio verdadeiros discttrsos. Pouco a pouco o
monologo se estabelecerft e logo depois o dialogo. Este ultimo caracter,
reunido & grande frequencia das allurina^Oes, indicat'd apassageuiao
estado clironico. E’ uesse memento qirenotaremos o estranio plienomeno
do desdobramento da personalidade, Existe entao uma verdadeira
conyersac&o mental: de urn lado ha urn individuo que pen&a, do outro
ran interlocutor, que responde ao pensamento, Em uni grao extreme
produz-se o .plienomeno do echo do pensamento e ouve-se os doentes
dizer: Ha ramo qttc um echo (to invit pensamento ; <m nao tenho male a
minha jtersonalidade : mens pmsamentoa mlo repetidos par toda a parte,
roubam minhas itUas, Duas causas concorrem para tazer fallar assim
o doente e expiicar o plienomeno do echo: A principio o doente pensu a
sen pesar ; isso provem de (pie. gramas a am enfraquecimento evidente
da intelligencia. a vontade nao tendo maiso mesmo poder de direegao
que tinha antes sobreo traballio cerebral, produzio-se entao uma es-
pecie de ccrebra$ao d'alguma sorte ilivagantee imposta, que nos ex-
plica porque o doente sente sen pensamento nuo pertencer-lhe mais c
exprime esse sentimento por estas palavras : roubam minhas ideas, os
mens pensammtos ; fazem-me pensar cm cm que nfio ttria pen*

sado voluntariammte. Em segundo logar o pensamento trailsformando-
se automaticameute em sensa^ao aiulitiva por nma pura aberra^ao da
intelUgencia e sobre a influencia provavel d ’allucinaqQes elementares,
o doente deixa escapar estas palalavras : fallam-me pelopensamento ;
eit oufo men pensamento repv.tido fora de mini . A illustrada cadeira
considers esse plienomeno como uma especie de echolalia. Ve-se que
essa evolucao progressiva da allucinarao auditiva abraca lodo o longo
periodo da molestiu, offerecendo ao observador para cada um de sens
mementos precisos caracteres particulars. que as indicam nitida-
rnente.

I
w
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Depoibs da persistence mais on menos longa das allucinaqoes an-
ditivas consistindo empalavras isolatlas ou phrasesmuito curt&s,depois
que tem-se estabelecido o monologo e o dialogo, pude-se dizer coni se-
guran^a que a molestia passou ao estado chronico. N’esteperiodo as
allucinajCes auditivas tornam-secontinuas,as vozes saooscompanheiros
iuseparaveis do pobre alienado, que n’ellas reconliece boas e mas^ es*
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cuta-as com uma attengao particular, obedece cegamente a umas e
resiste a outras. Euliin n'esse momento extremo o prognostic, ja tao
grave no principio, nao deixa mais esperan^as, nem mesmo de remis-
sao passageira: o doente esta. votado para sempre a passar sua exis-
tencia inteira no meio das chimeras, <|tte elle alinienta.

Quando a mania se complica de deJirio do perseguiqfio podem sc
apresentar allucinaqoes audits vas* mas esse phenomeno tendera a
desapparecer, porqnanto o delirio de perseguitpto nao e observado
nos maniacos cVurn mode seguido e systematico.

Na melancolia as allncmaqoes slo quasi constantes e affectam
diversos sentidos ; entretanto as auditivas sito as mais frequenter
Noile e dia os doantes qneixam-se de que ouvem vozes qtie os accu-
sant, reprovam-lhe a eondueta, ameaeanwfos com supplicios ; elles
vem phantasmas, martos, o inferno, chamnias, scenas dramatical on
aterradaras, taes conm batalhas, assassinatos, etc,

Elles dizem respirar maos cheiros, seus aliincntns tem o gosto
de came huraana ] sentem que estiiti se decompondo, que seu corpo
apodrece etc, 0 que distingue os melancolicos dos perseguidos 6 que
aquelles nao tem perseguidores: como os perseguidos elles nao re-
ferem os fcormentos, de <iue sao victimas ao numdo exterior, nem tao
pouco accusam a outros pelo que softrem : os melancolicos referem a
si mesmos todos os males que softrem e se accusam de fait as, crimes
etc. A distinc^uo e earacteristica e permitte, na ausencia de qualquer
outro symptoma, estabelecer um diagnostico, que quasi sempre e
diffictl . Delirio de uatureza triste, um fundo de depressao geral e uma
tendeucia notavel para o suicidio, sao os tres elementos essenciaes
de toda a melancolia, e poderao servir para esclareciinento do

T diagnostico.

*

4

V
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I

AUucmaQoes da vista, —Estas allucinacnes sao do todos os tempos;
ellas tom representado um papel importante na historia de todos os
povos e 6 a ellas que mais particiilurmente se tem dado o nome de
visnts, donde a denomina^ao de visionaries ftquelles, que tem tido
dressftsfalsaspercepg5es sensoriaes. Naoliu na^ao, naoha homemcelebre
que naotenha sotfrido directa on mdirectamente asuainfiuencia;outr’ora
os espiritos visitavam os castellos, os cemiterios ; principalmente na

?
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idade media a crenga nas visfles era geral ; ainda hoje da-se isto e muitii
gente acredita em almas do outro lmtinlo, em espiritos, etc. rode dar
testimunho disso qufim tem viajado pelas provincial e oivido pessoas
respeitaveis fallarem com convicgao d 'essas apparigfies*

As aHucinagoes visnaes, monos commit ns do quo quo as audit ivas,
apresentam curacteres analogos e Bellas $6 differem por comtituirem
urn symptoma meuos gravee que e caracteristico de certas loucuraa
espeeiaes, taes conxo as loucuras tnxicas, as loucuras nevropatlucas.
etc., como veremos qttando tratarmos do valor diagnostics cVesse sym-
ptoma. iTriesinger, considers as alluoinagoes da vista mais frequences
do que as do onvide. St consideraraos as qua precedent o somno, as
provocadas por agentes toxioos, as que sobrevem as pessoas sas de
e&pirito, Grriesinger tenl razilo ; mas considersdo as quo apresentam
os alienados, uao. Como as do on vide as aHucina^oea da vista podem
ser simples on complicadas j algumas vezes os doentes vem pontos
negros, outras pontos kminoses, immoveis on dotados de movimentos
mais on menos rapidos i sua imaginagao transformaildo-os fadlmente
em animaes de toda a especie, eSesf gates, serpentes* que se agitaai
insectos que cubrein o lei to, etc* Si o doente olhar para uma janeUa
ver& apparecer alii pessoas, que Ibe faxern caret as etc. Muitas vezes
essas allncinagoestornani-se completas, e uni drama em qua figuraitt
muitos personagens se deaenrola aus olhos do doente.

Quasi sentpre as aUucmagoes da vista tent urn earacter aterrador,
lira sentido lugnbre; sfio somhras, phantasmas* animaes ferozes, que o
doente ve. Muitas vezesellas tem relagOes com as preoccupies do
doente o sao a reproducg&o de sensagdes vivas anterioresi Pascal
depoisilo accidente da poutede Netilly, deque die escapou milagrosa-
luente ( permitta-se-nos a expressao) via constantentente a sens pes
um abysmo insondavel . out que elle temia Cfthir.

Os personagens vistos peloaallucinados muitas vezes succedem-se
e trausforntaui'se rapidainenle. As imagens, mites de desappareeerem
empallideceni , tomara-se corao que vaporosas* parece se confundirem
com o ar : certas partes, porfein, aemostram mais tempo do quo outras.
As allaciftagfies visuaes mais cmnpletas, que so conliece, sao aqueUas
em que muitos personagens se rennem junto do doente para represen-
tarern um drama mais ou menoa cumplicado.

i

i

i
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Temos um exemplo (Liaso na observacjao do celebre livreiro

Nicolai , de Herlini , qne, em consequencia de vivas emotes, vio sens
aposentos encherem-se de muitas figuras representando algumas vezes
amigos, mas ordinariamente pessoas desconhecidas,

Essas alhicina^fles desappareceram completamente depois da
app]ica$ao de sanguesugas nas apophyses mastoides do doente.

Tem-se observado allucimicoes visuaes isoladas ; Baillarger re,-
fere a observa;ao de um medico, que suieidou-se em um accesso de ly-
pemania e que nao podia voltar-se sem ver a sen lado esqnerdo tuna
vacca preta.

Uma senliora, alias seusata. via um gato preto na escada de sua
casatodas as vezes, que sua saude se desarranjava : um regimen tonico
era bastante para afugentar o importuno bich&no

Essas allucinajQes sao imuto frequentes nos delirios mysticos :
sao apparirGes de anjos, demonios, santos; etc. J& trattmos detalhada-
men te tFisso, quando estudamos as allucina^Ges audit ivas reunidas a
outras allucinag&es. Nao insistiremos, pois, n’este ponto : as historias
de Santa Thereza, S. Francisco tie Assis, as historias das religiosas de
Loudon e das convulsionarias de Saint Medard, sao muito conhecidas
na sciencia e dispensarao commentaries, que poderiam talvez ir offender
susceptibilidades mal entendidas,

Na demonomania, que Hacario estudou e descreveu tiio hem , As
allucimiQoes visuaes renniam-se as d’outros sentidos quasi sempre*

Esse autor refere o facto seguinte, que prova tal asser^ao :

i

i

4
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Oh êrva^art XII

Uma senhorn tnituda jin usvlo da Maryville tmsgfnou que eeua pnrentes
qiicrisiin envenmtuba; fcliamento para frustraretu os projcctos de sens j arentea .J >

cume, tiio pnrtis eomo o sol * tinham estabelecido residencia no pavimento terreo da
ensa fm que clln. morava, niim dc velarcm sobru Him Quando OH alimentOS, que
Pie davain, iralavam ettvenenudos, el Ins advert iam-n5a e el la nao comia, Scus
]iarenter#, vendn que o vennno nflo prndtma efToito pur causa da vigilnncift doa
ctiras, dirigiram-se ao inferno o suscitaram contra el In demonioe. que a peraeguem
sem ceasar. A' noite , apemis ella adormece, dies acordain u’a dirigimlo- lhe
Eiinea^aa ; faxern Ihe propostas obacenas, !evain as mans impliras fis partes tnaia
eecretas do aeu corpo. A ciirno e frnca ; ell a cede 0 eutrega-se com ell&3 aos goxos

t
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do amor: aente-se csgotadn o chew do fndign , Esaea demonios aensunes appa-
re em- lhc oru como ndampagos, ora > ob a forma d • lindoa manccbos ostcutnndu a
BCUB olhos toria u Bua nude*. Algumav vozes cm lognr das potencies infcrnncs
apparecem no sin quarto cadavcrcs liorripiluntcs, que lhe fallam com vox lugubre
e sepulchral, mas ella fnz bamlko o elles so resolvem em fuma<;a. Tornam a
appareccr, el la torna a fazer banilho e nasim sc passa a nolle, cessando com-
plctamenteo seu aoffrimento com o alvorccer.
o dia*

ce n-llie eutiio a Santa Virgcm, Deus, que a consolum, cxbortum a paciencia e
inspiram-lhe coragem (Macado).

r
i

Ella pnssn toais tranquilla durante
Si durante a unite a doente ado pode resistir ao aomno e donne, appare-r -

Encontra-se na Ilcvuc Britannique de Julhode 1823, pag. 184, a
seguinte observagiio, que traoscrevemos, por julgal-a interessante :

lOhserva^ao X I I I

Havift no Hospital de Bedlam urn louco chamado Blake pornlcunha c Vidfntcj
nadu dc charlatauismo bavin na sua attitude e no sen arj elle ncrftditava firuic-
mente na realidiidc das sua& vieoes ; convemva com Miguel Angelo, discutin com
Movers e jnntava com Semirnmis.

Blake sc tinlui tornado o pintor dos eapcctrOB* Diante d1ellc sohre uma mesa
viftin-se crayons e pinceiaeom que ellc reproduzia as pliysionomins e attitudes dm*
FCUS heroes, que nio cvocava , mas que vinhnm ospontanca e expressamentc pedir-
liic para rctratabos* Grosses volumes catavam eheks de sim& plinata&ticas crea-

ves, dos pretendidos rctratos de persouagentt, que vitdmm visital*o e com o»
quaes clle sc entretmha. : entro esses retratos Imvia o de sua miii e o do diabo.
Eduardo HI era utn dos ^eua raais assiduos viaitautes. Para corrccponder a do
licadoza do monarcha inglea clle tiiilm feito cm tres gessoes o sen rctrato a oleo.
O autor desti'i notiein procurou Blake uin dia e dirigio-lhc pergunt >.s a que clle res-
poodeu sem perturbar-se:

EJ? ECS senhorCfl se fazem anuuncrar?
Nio; mas eu os reconhevo logo que apparecem. Eu nao esperava v6r hontem

Marco Antonio ; Tcconhecl, porem, o romuno, logo que clle peuctrou nos rneu 9

%

aposentos.— A quo hor.iS vossos illu&tres mortos vos visitam :1

A1 liora; atgumas vc&es suas viei tas P:TO longas, outras vexes curtns. Eu
vi esse pobre Job an1chon tom ; clle niio quiz demorar-ae mais de <lous mimitos e
apcn& B tive o tempo necoasario para ffuicr urn cebo^o de sua imagem, quo copiei
depois A Bgua forte* Silenciol Eis Ttieurdo III*— Onde o vedee?

Nn voflea frent^, do outro lado da mesa, e a pnraeira visita, que me fnz.
Como sabeis o eeu uome?

Meu espirito o reconhece, mlo sei como.
Como e sua physionomia ?

i

i...*
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Rudo, mas bolbi, cu vojo apemis u seu perfiL Eil -o a tros quartos; ahl volta -
ge agora para mim : £ terrivel do cuntcmplar so,— Podorieis qupstional‘0 ?

Certiimente; quo qUCrels que on the pergunte ?
— Si pr tendejustihear os assaasinatos por elle commettides durante a vida?
Yot;sa perguntaji chegou a olio ; UUH convoraamos atrrm & altua, por intui^itoj;

por magnetismo ; iiilo tcmos neace&sidttde de palavras.— Quid d a resposta de situ Magestade f
Eil-a urn pouce rimie longn do que a que idle me deu* Vos nao comprobendeis a

linguageni do* espiritos. Elle disse quo aquillo que chamais assaspinato e eu r i iT -
ticinft nada disso 6; quo matandc-se qtiinxu ou viute mil ]i < mens nao se Hies faz mat
algum que a parte immortal ilo scu ser, nao so se conserve, como pnsaa para nm
rnuiido melhor, e que o homem ossnp&inado, que dirigissc exprubia^nes a sen usaas-
sino, »e tonriria culpudo de itigratiJao, pois que este ultimo ndo fez maia do que
procurar-lhc umn habita^ao mais eommoda cmna existencia mais perfeita* Deixni-
rue, elle collocou-ac agora ein mim excellento posi^ao c ir-^c-lm embora se disserdea
uma w palavra, Blake era urn homem de estatura elcvada, pallido, muito elo-
queute, e que nlto deixava de ter talento como gravador c dcacnliista.V

Os cegos tamhern sao sujeitos a allucimicoes ila vista, mas essas
allucitiaqoes sao n 'elles menos frequentes que as auditivas nos stmlos.

As ftllucina^Oes podera tambem ser unRateraes* Certos allucina-
dos podem desdobraras imagens que elles percebem perturbamlo pela
pressao o paraBelismo dos eixos oculares.

Alguns antores citam casus deste genero* Despine cita urn e Ball
outre observado cm tuna hysterica ; este ultimo autor descreve-o
assim :

Ohsnvavao XIVr

I)ava meus cuidados a uma senhora hysterica que cabin muito facilmonte
em eatado de BOmniimbulisuu). Ella tinba viadeB que se referhim quasi BCinprc a
ansumptos relrgiofotq c chegova -Be yempre, comprimindo 0 globo ocular, a drsdo-
brar a irnagem que ella tiuha diante dos olhos; si eraa Virgem queella via, desdc
quo sc faziii a presBiio, ella via duaa Virgens, etc. *

Pick de Praga refere observances de doentes que so viam a me-
tade dos objectos : tinham allucmaqoes liemiopicas. A multiplieidade

variedade das imagens estau era relaqao directa com o desenvolvi-
mento do poder imaginativo e da instrucQao dos allucinados.

Nos individuos simples e credulos a appariq&o limita*se a urn pe-
queiio numero de objectos; pelo contrario, n'aquelles cujo uiovimento

e a
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intellectual e mais activo, cnjos conhecimeutos sao mais nnmerosos,
pode aconteeer muitasvezes que a allucinarao forme uni quadro d'uraa
riqueza infinita , dfuma incrivel abumlancia tie detallies,

Quanto mais movedica e a alludna^ao, mais tendencia tern em
existir isolada* Segundo a expressuo de Falret. a allucinagdo visual
ndo dd logar a outras allucinagdes. Todas as faculdades sao absor-
vidas na espliera do sentido da vista; entretanto a participa^&o do
sentido do ouvido seria tao natural , que o espirito do doente apro-
veita-se das menores circumstancias para substituir-lhe a iniluencia ;
elle faz das allucina^oes urn quadro que fillla ; as imagens, que elle v6
no ceo« sao para elle a propria palavra de Dens e apressa-se entao em
obedecer como si a ordem fosse formal. Como corollario d’essa forma
tao nitida citaremos a observa -̂ao de Las£gue :

i

<
Ohserva^uo \V *

Um nio?of piutor, iilluciiiiitlo davistn , VIA todns as noites no pc do seu leih>
phantasma vestido du brnuciq e como LfLF&gue lbe pcrgutitaPEte m <dle n3u

ouvm tambem unm vox, elle respondeu que isfio; mas que o ay &tema de
d’esse phantasma era muito simple* : die tra:u\ um cartaz m que estava t$cripfu o
que queria dixer.

um

Ha algumas psycliopathias em que a allucina^ao tem caracteres
especiaes, que procuraremos passar em revista rapidamente, por-
quanto ja estA muito extenso o nosso trabalho.

0 delirio aleoolico cometja quasi sempre por perturba<;6es do
somno, que torna-se penivel e seguido de sonhos, quasi sempre su-
nhos dTac<;ao referimlo-se aos acontecimentos da epocha, aos miste-
res da profissao do doente, a peripetias dramaticas, etc., e nos quaes
as allucinaqfles visuaes representam o papel principal. Cliega um
momento em que esses sonlios se prolongam durante o dia, e c essa
continua^ao de sonlio durante o dia, que constitue o delirio aleoolico.
A passagem do delirio do somno ao delirio da vigilia se opera seui

transigao ; a loucura uao segue o sonlio a distancia, e esse sonlio le-
vado ao excesso, que a constitue. 0 meswo se da quanto a natureza
das divagates; isto 6. o delirio coutiuuaversando sobre as ideas
que se manifestam no sonlio : sao os mesmos quadros pbantasticos,

*
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Siio os mesmos episodios pungentes,
ou sinistras,

as mesinas aventuras bizarras
as mesinas scenas tumultuosas. Como no sotilio as allu-

cina^oes visuaes no delirio alcoolico revestem ordmariamcnte o ca-
racter aterrador e consistent sobretiulo era visoes de animaes, re-
presen tarn um papel capital e existent com exchisao quasi completa
de qualquer outra, Isto no estado subagudo, que Las&gue descreveu
uio bem, e baseando*se nas particularidades, que elle apresenta,, disse
conclnindo : 0 delirio alcoolico xuhaiitido ndo c inn delirio, e inyt sonho.

Na loucura alcoolica aguiU
as allucinaeoes
dadeira pan^hohia :
zes, rept is
preza do mais vivo terror.

L na forma melanoolica principalmente,
sao mais aterradoras e o medo toroa-se urna ver-

os doentes se crem rudeados de animaes lero-
inimigos, eliammas, cadaveres ; fogem espavoridos e

Essas allucinagoes silo muitas vezes o
ponto de partida de deUrios hypochondriaco e de perseguiqau: o al-
coolico se ere clieio de vermes sem estomago, sent cabera, morto ;
zombarn d’elle, querem envenenal-o, accusam-n’o de roubo, assas-
sinate, pederastia ; vao prendel-of fusilal-o, E‘ nesta forma, e quando
apparecem ideas de perseguij&o,
auditivas mais ou

( pie muitas vexes as allucina^oes
menos perfeitas, so on associadas as allucinardes

do gosto e do olfacto apparecem tambem. Na iurma mauiaca as
passam do mesmo mode ; sdmente as allucina^des vi-

rtues associam-se as illusoes : os doentes tomam uma janella por
porta, urn movel por tint animal, acham urn cheiro ou

gosto estranho no que elles comem on bebera ; emflm elles tern vi-
soes plmntasticas principalmente de animaes, mas essas visoes s&o
menos aterradoras do que na forma melancolica e consistem prin-
cipalmente em scenas lubricas, quadros obscenos. que se. desenrolam
aos olhos do doente. Reconhecer-se-ha eada uma dTessas formas reu-
nindo as allucinaroes os outros symptomas peculiars a cada umad’ellas
e que nao nos cube descrever aqui, A loucura akoolica superaguda
pdde ignalmente apreseutar-se sob as formas mauiaca ou melancolica.
N’esta ultima sobrevem muitas vezes urn verdadeiro estado de es-

oousas se

uma

i

estupidos, incapuzes de responder e de agir, com o

o terror estampado no rosto, esses doentes per-
tupor. Immoveis,

olhar espantado
manccem na prostrate mais profunda e parecem assistir a especta-
culos liorrivefej cuja vista os aterra, e so salient d'essa lefcbargia

J 8H0— AI I
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de snicidio. ft ' re-para executiirem bruscamente alguma tentative
lerindo-nos a doentes ifteste estado de estupor, que poderiamos dizert
com n amigo de Mecenas:I Si fractns iUabatur wbk

Impavidos ferient mince .
Na intoxicate alcoolicaas allucinaqoes nao sao soffridas passiva*

menle ; o doente reage e lnta, nao tendo, segmido diz Lasegne, nada
de contemplative e semlo, pelo contraries d’uma extrema mobilidade
era relaq&o alias com a multiplieidade das imagens, que se succedem*

As allucinaQoes produzidas pdas solaneas virosas tern alguma analo-
gia com as que determina a intoxicaeao alcoolica ; como estas ellas
revestem muitas vezes a forma aterradora, mas nao tern a mesraa
nitidez : as formas sao mais indecisas, segtmdo a naturezado agente
e complicam-se de perturba^oes especiaes no exercicio da limc^ao da
visao. As visoes nos velhos iumantes d'opio silo agradaveis, ellas
se approxiniain do sonlio, e os Fersas chamam am souko o estado dos
tkeriakis. 0 caracter das alluoiiiaQoes produzidas pela ingestao do
hasehisck e a prineipio penivel e agradarel so main tarde. Essas al-
hicinat;oes affectam diversos sentides, e, segundo Moreau de Tours,
ft medida que a aegao tPesse agente sc faz sentir, passa-se insen*

sivelmente do mumlo real para mn mumlo imaginario, sem todavia
se perder a conscieiseia, de sorte que pode-se dizer que se opera uma
fusao entre o estado de souho e o de vigilia : sonlia-se aoordado. Nas
tievroses ellas sao muis on menos frequentes: rarasna chorda, ellas
o silo menos na hysteria, atfec(;ao em que ellas tem uma importaucia
uonsideravel, quando aos accidentus convulsivos suecedem verdadeiros
accesses d’extase. de eatalepsia mi soninambulismo hysterico. Na
epilepsia a* allucina^oes podem ailectar urn so seutido ; as raais das
vezes, porent , ellas sao mnltiplas. N 'esta nevrose as aflucina^ues
vistiaes que ptidem apparecer antes ou depois do ataque. sao quasi
sernpre de caracter aterrador e consistem ordinariamente na visao
d ? nm espeetro. d ' uma roda dentada, d 'um objecto gigantesco, cl 'um
animal feroz, etc. ; algttmas vezes ellas s&o substituidas por allucina*

q5es do gusto, do olfacto e mesmo auditivas que consistirao quasi sem-
preem detonates snrdas como o ribombo do trov&o, o troar do canhao
etc. Em genii no epileptico as allucinaQoes auditivas se reproduzem
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taes quaes nos ataques consecutivos. Na chorea as allucina <joes
alfectam quasi sempre o sentiilo da vista, mais raramente o gosto,
o olfacto, o tacto e o tuivido. Marce insiste sobre o caracter sempre
penivel, aterrador, pliantastico da allucinagao da vista na chorda,
cVonde resulta para o choreico muita inquietagao e angustia e sobre-
tudo mn terror do somno que o fax pennanecer aeordado on tentar
escapar as snas visCes oceultando-se sob as cobertnros. Quando essas
allucinarOes se prolongam durante o sonho observa-se um despertar
em sobresalto, gritos, pesadelos, etc. E’ o que nos occorre dizcr sobre
allucinugoes da vista , de que ja tratamos incidentemente quando es-
tudavamos as auditivas.

AllucinagSes do olfacto e do gosto, —Estas allucinagoessao as mais
raras de todas, Sio printipaimente observadas em certas formas de
melcuicolia, na hypochondria, a lgumas vezes tambem nos delirios de
perseguigaa de origern ja antigA.Certos doentes, mais particulannente
os paralyticos ger&es de forma hypochondrica, accreditam que sao
ellesque exlialaw cheiros mephiticos; ellessao perseguidos por cheiros
de podridao, de cadaveres putrefactos, tom na bocca um gosto amargo
persistent,e e vao ate a dizer que se misturou inaterias fecaes aos
sens alimentos. Essas allucinagoes co-existem freqnentemente com um
estado saburral das vias digest ivas e acnrretam ordinariamente a re-
cusa dos alimentos por parte dos doentes. Ellas sao mais frequentes
nos cases agudos de loucura; Motet observou-as emuma senliora
atacada de alienage mental consecutiva a uma febre typhoide. Os
doentes, que apresentam essas alhiciuagnes, senlem cheiros e gostos,
ora agradaveis, ora desagrad&veis, sohretudo d'arsenico, cobre, en-
xofre, ovos podres, etc. , etc, Lembro*me deter lido algures a obser-
vagao d’ ura doente, de quern os medicos nao Linham podido older lima

s6 palavra, e presa de nma melancolia profunda. Tim medico, tingindo
vel-o, perguntou a um enfenneiro, tine manchas erarn as que

die via no mnro em frente. 0 doente, sahindo entao do seumutismo,
responden : Vos
laranjas do Japan ? Parses que deveriamos considerar issn antes como
illusao do que como allucinagao ; entretauto em muitos casos nada
e mais difficil do que essa disUnegao.

Motet insiste sobre a ponea frequencia dos exemplos de allucina-

a

nao

chamais manchas aquillo ? Pois nao vedes que sao
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<;oesdo olfacto e do gosto ; cila , entretuntor o de Berbiguier, que es-
tando ajoelhado diante de uni altar, foi atoraientado por um diabrete,
que passou-lbe pelo nariss e fest-lke sentir o clieiro da chalotinha occi-
dental . Ravaillae detido mi prisan de Angouleme sentio o elieiro do
euxofre e o do ineenso, etc. Os temores de envenenamentos tern quasi
sempre como ponto de partida allucinaeoes do gosto. Os feiticeiros,
quaudo assisthunao Sabbat, tom&vain parte em festins, que entretanto
niio matavam a foine, nem a sede. E 1 evideutemente muito difficil de
separar aqui o que perteuce a allucinaeao do que corre por conta da
illusao ; porque todas essas impressnes diversus, agradaveis, desagra-
dareis oumesmo peniveis, podem muito l >em ser provocadas por uma
causa purameute pliysica, que actua dircctamente sobre os orguos do
gosto, como o sabor assacarado quo sentem tautas vezes os dia-
beticos,

1
i
!

'
J

I

Allucinagoes do tacto .—Seguudo Motet, Lasagne, Brierc de Bois-
mont, Magnan, Ball e outres vultos proeminentes da psychiatria mo-
derna, as aIliicina$Ges do tacto, frequentes na loucura, sao muito
variadas, difficeis de distinguir das illusoes, c referem-se a sensa^bes
interims on extenias. Vns doentes queixam-se de que Ihes dao pan*

cadas, cheques electricosT dores de dentes, sentein ratos e outros
animaes passeiarem sobre o sen corpo ; outros queixam-se de que
atlramdhes ao rosto materias fecaes, etc. Berbiguier que em 1821
consagrou a historia de suas alluciua^oes tres grosses volumes, que
trazem o titulo : Les farfndds on tons h>$ demons ne mil pas de Vautre
monde , cagava diabretes durante a noite ; elle agarrava-os e fixava-os
na pared© e no leito por nieio de alftnetes* As allucina^Gos, que se
referem a uma anesthesia geral on parcial, sao do outra natureza e
parecem relerir-se a uma aboHeao ou a uma perversao mais oil menos
completa do sentimento da identidade. Tal era esse doente, deque
falla Esquiml , que accommettido de uma anesthesia completa da
superfide cutanea, acreditava que o diabo tinha levado o seu corpo.
(Esquirol—loco citato, pag, 494).

0 mesmo se dava com um doente ferido na batalha de Austerlitz
e que desde essa epocha se tinha considerado morto ; quando se Hie
perguntava, diz Foville, peia sua saude, elle respondia invariavel-
mente :

4

1

-
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Perguniais coma vai o pai Lambert; mas elle ndo exists mais:
foi levado par uma bala dr canhdo. 0 quo aqui vedes ndo e elhr e \nna
machinaf que fizeram d sna srmelhanga e que estd muito malfeita.-

Esse doente tarnhem apresentava anesthesia cutanea. Em Berbi-
guier as allucinagoes dotacto associavam-seas visuaes.

Motet nos refere a kistoria de urn doeute, que apresentava allu-
duag5es do tacto de uma maneira evidente*

Reproduziremos aqui o topico tie uma das cartas desse doente :

Observa^ao \VI

V M. X , e sun indigna fumilin torhiram-mc para &aeiarem o odio, que me votam
ha perto do dous amtos ; ellos <13o-me dia c noite dore? de dentes. Durante ineu
somno, que dies prolongatn A vontade, npert&ra-mc o peseo^o coma paru me o&tr&n-

gularcm, cobrcm-mc com eohertorcs aqtiecidus, coltocam o dedo aobre minlias amy-
gdalae e me fuzem morder os rins pnr nuimaos ferosc*. Contimiamente M. X , e
&ua indigna familla me queimam os rllioB com o tim de me tornarom cego o
cravnm-me no corpo atfinetes, ngulhas o lamina* de canivetc, e sem o soceorro que
me 6 prest&do p < » r pessona que vem pedos ares, expresaamente para isso, ou ea'aria
desde muito tempo cm liorreu to es'n tode mutilu^ito*

Citamos duas observances, cujosdoentes apresentavam anesthesia
cutanea manifest a e que acred itavam, am qne o diabo lhe tinha levado
o corpo, outro ciue nito existia mais. E1 talvez a perturbacCes sen-
soria.es d 'essa especie que devemos referir o delirio de individuos,
([tie se imaginom transformados em chaleira, em sopeira, febishomem,
urn animal qualquer, etc. Motet nos da alguns eiemplos interessantes
disso : Um doente, diz elle, esfrega constantemente as maos para
curar-se de contractoes musculares energicas, que elle fez com o fim
de escapar a compressfio de um numero fnbuloso de kilogiamiuas. Uni
outro tornado de vidro evita cuidadosaniente a approximate) de outras
pessoas: elle teme quebrar-se. Este, engeukeiro distincto, transfer-
mado em bussohi, acredita-se attraliido constantemente pafa o norte
e conserva o rosto voltado para esse lado. Aquelle se afasta do fogo,
procura nosjardins os logares mais umbrosos, elle tornou-se de cera e
receia derreter-se*

A mais antiga, a mais conhecida transformaQao, que a sciencia

x
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r
de Nabucliodonosor, que acreditou-se transformado em

palacio misturava-se aos animaes, and&ndo do
gntinhas e pastando nos prados. A origem da lycantropia remonta
as mais remotas eras do paganismo. N’esta illnsao desgragados de-
mentes acreditavam-se fcransformados em lobishomens.

Os companheiros de Ulysses transformados em porcos sao urn dos
mais antigos exemplos. Wierius refere o singular processo que tere
logar em Besan^on em 1521. ET lima ohservarao de lycantropia, que
nao deixa duvtda alguma sobre a loucura iViins e a ignorancia de
outros.

registra, e a
boi e fugiixdo de sen

*

F
I

*

/Ohserva^ao XVII
i

O iuquisidor intruio o proccsso e ordenon que vicsscrn :i mta presoiK,*!) us tr s
ficciiBft' ios, quo se clinnwvjim Pedro Burgot, Miguel Verdun o Pedro o gordo.

Todos trea confessaram que sc tinlmm dado no dinbo. Depms de terem fric-
cionado o cnrpo com gorduraq el lea copulavam c m) lobns com o rnenmo pr;izerT quo
tinham com :u raulherea, quaudo eram hoTneny. Burgot confcssuii ter morto um
n o^o com sans pnta* e sells dentes de lubo, e tebo-hift cutnido, si os paUanos Ibo
IIHO tivessem dado c&?a. Miguel Verdun confcssOu ter morto umn 11109a occuptida
em collier florcs em um jnrdmi, e que elle c Burgot tmham morto e enmido quutro
mo^as mais. Esse doente dc-iguava o tempo, Ingar e a idndc das persons que tinhri
devora loT o accrescentnva que elle e s< ms compnnhoiros eerviam-se de um p6, que
fuj-.ia morrer at* pessosis.Esses assassinates eram muitns vexes sonhos da imagim^lo.
Esses tres lobi'homens forum condemnados a serein q netmudos vivos ( Briere de
Boismont , png. 202 e 203).

k>
I

•1

£

Esses casos de lycantropia sao muito frequent.es na melancolia
etc. Cut pedreiro cahio em profunda melancolia e, fugindo de casa.
errava pelos campos uivando eomo os lobos.

J

i

Foderiamos terAllucinagoes relativas aos orgaos cenitaes .
reunido ê sas aUncina^5es as da seusibilidade gerab que acabamos
de estudar; porem, como muito bem pensa Motet, ellas devem ser es-
tudadas a parte por fazerem parte de delirios nitidamente caracte-
risados* Desde as irapressoes mais vagas at6 as sensaroes do coito
complete, os orgaos genitaes podem ser a sede de uma irritaruo,

que lembra os phenomenon de excita^ao physiologica.

i

.
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Easas alhicinatjoes mais frequentes no sexo feminino, sfio entre

tanto observatlas no sexo opposto:

(i

I

i

Observnoao XVIII

Vm melaneolico, ino^o iiinda, via todae as noites mulheres, quo pcnetravam
3 i03 sens aposentos pnrn abusarcin d'clie. Unm Uitu emergica travava-se entilo, c
veucido peta fadigit, die adormecia. Essaa mulhcrea, aproveitando-ge do scu
poumo, eiitr^gavnm BC &obre die a manobras impudicas, qnc o exbauriiun e uni *

quilavamdhe as formas.
Esse dragra^ado auicidou &e, N:i inelancolia com ideas de pcrsegtnQSot eomo

acnbamoft tie ver, aa hysteria, nos rielinos do pcrflegui^tlof pviacipalnieute nu demo*

nuimmia , o facto £ frequent#*

Os demonomaniacos contain suits relates com o diabo, que so
llics apresentava, ova sob a forma (Turn cfto, dTnm cavullo, ora sob a
forma cl 'nm homem negrof de relampago etc. Reproduziremos aeon*

lis^ao tVtima doente (Maria de Sans), qne foi condenmada ft prisao per-
petua por ter ido ao Sabbat.

.
V

l
k

I

01»scrV.'i?uo XIX

Essu doente era hysterica c confessou ter comrnettido o peceado da imputlicieia
com os tlhibos, com os homens e com os nnini& C', (Cvnfcsea est cim diabolts via
KtrtiUi imptHlicitiw peceatum^ ct CM JJ horninibus ct bcllui* commf &isse ) . Fullundo do
Subbat de li de .limbo de 1 K 14 ella diz ; Tories nos cornu:ungamos ao modo dos hu*

giietiutcs e o priueipo do sabbur fitzda o pupel de minii- tro, Fes-uo a proriss&o c
commctt«u-?e o crime de Sodoina ; tres vczes on commetti com o principe cesc
lmrrendo pcttcado. Cotilcsyou lamhem quo expet imentuvn nmior prascr, quniid 1 eo-
lmbitavn. com D dluho, do quo qufindo o fiudn coin OH homens etc. ( tiedomiw scehts
pfirpetmtum fuif ; fer cum principe hoc hornndum peccatum comntw . Etiam con-
fcit&a cst majori yaudio affectam fttissc tjuttndo cam diaboloviodo insolilo cohabitarset
tjutwi quavdo humane vet (dio stuprum fpdsseth

Depois di&tribmo assim para cad:i um dos dias da semann as occiipa^oes do
Sabbat: Nas segu idns e tcr^ag — via solda coitus. Nat? quintaB, todomitr cuuvcntus .
in illo die, dizia * lla; putties homines cel muticres impudtcititF pcccalum cxlm van
miturate adtnitlunt } ct inter se variia horridisque rnoditt pvvmisctntt mutter own
muliere , vircutn viro, Noa su.libadoa—lelltttirum convents* In ilia diet cum writs
U tluiSf *icut eatiihutj fetibust porctsf cquint fnrcist pennatieqw' &erprTitil>uet cohabi-
tabanms. Xae ipuirtas e bcxtruj reprcsentavani -se no Sabbat os mystorios do Paixfm

cimtadas nhi laciaiuliap, quo terminavam por estas paluvros: Lucifert vii-
serere nobis, Iteclzcbut , miserere nobis.

M ' lria dc Satis ovtvio o pregador Asmodeu u 30 do Maio de 1C10. Elio lallou

i
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fUia elGrcistn^ HOa termott segnintes: Am'cit hodic convention sodomite czl&ramii* \
LucdfcrO ojnu tilt ( jrutittnimum etc . * -

Iloje wXo se observant tao frequeutemente d'esses cases;elles eram
u resultado das influeucias de crenriast epoclia etc. As allueinaqoes do
senlido genital wilci lioje cuidadosamente disslmukulas pelos doeutes,
que tem cpnservadn uma carta actividade de espimto.

QuaDdc os doeates as confessam, notate bem aimla todas as exa:
gerarSes cicadas por tuna jmagmagao desregr&da : mas as relates
caraaes com os animaesj u. influencia dft Satanaa, nao tem mais a im -
portancia tie Qiitr ’ora , Os exorcismoa totnaram-se inuleis . as fogueims
estao extinutase a ixiulher Minguet, div. Motet, que o baillio de Brecy
fez condemaar 4 morte por ter-se unido ao diaboem pieno sabbat, aos
olhos de seu marido, acabaria p&cificamjgnte os sens dias em um dos
nossos estabelecimentos d'alienados*

*

r.

«

i

* J nU*s tiEifinrlt— Histoire tie hi magic cn France*
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PROPOSICOESo

.

CADEIRA DE PHYSICA MEDICAk r
)

Estudo especial sobre os thermometros cliuicos

T

Ghamam-se thermometros os instruinentos empregados para se
medir as temperaturas.

ii
X

Conhecem-se thermometros para temperaturas geraes e para tem-
peratnras locaes ; d'entre os primeiros sao
columna fixa, e d’entre os segundos o de Peter .

mais empregados os de

III

Os thermometros sao graduados por ties escalas : centigrada,
Reaumur e Fahrenheit.

iWW*jr- j-iJ*
188G — A10

\
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CADEJRA DE CHTMICA MINERAL

Critica dos processes que servem paraEstudo chimico do oaona.

revelar a sua existencia no ar almospherico, Papel que esse agente
represents nas epidemias

l

As descargas electricaa desanvolvem na atmosphftra um clieiro
particular dev Ido & forma*;io d'ofcona, uorne dado por SchceBbein no
oxygeneo eloctrisado.

II

Os papeisbzonoBCopicos, expostos ao ar linvT api’sseutam muitas
vezos a mudaucadfe Colorado, qtte indica a presenta do osona.

Ill

0 ozona, actrcantlo Como oxydante <1 custn. do parte do sen oxy-
destr&6i segimdo Clemeus7 Sclutinbeiiij Scouteteu, Richardsongeneo

e mttros, os miasmas } torna inoitoras as materias em putrefric^SLo e
P

l

ooucorre assim para a rapida declina^5o das molestias devidas a
essas causae.

CADEIRA DE BOTANIOA MEDICA E ZOOLQSIA
t

Dos animaea inferiores, qne constituem o reino neutro dos Protistas

I

Ha outre os dons rajnos, animal e vegetal, poutos de contact?
taes qiie 6 difficil decidir em eertos cases si o que veinos t um animal
oil um vegetal -

II

Os baccillErios
isto 6, vegetaes inferiores ; entretanto alguns autores os considerain
auimaes *

as naviculas e os vibriSes pareeem ser aIgasT}
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in
As coralinas e os acetabnlos, a principle) eonsidorados anlmaes

foram inais tarde reconhecklos como vegetaes.
As esponjas e certas especies de stores organizados de rompnsiran

puramente cellular estabelecem jentre os dons reiaos unm uinao mais
evidente ainda, o quo toma difflcil iudicar nitidamente o ponto de
separate dos animaes com os vegetacs.

J

r

CADEHU DE CHIJEICA ORGAKH 'A E BIOH »GI < !A
Quinina e sens derivados

Ii A <iiihima e um alcaloide existente nas qninas, e cuja formula c
Gs0 H:i Az! 0-.i

if

I I
Pouco goluvel n’agiuu mals soluvel no aLeoob ether, no chloro-

fonuio, nos oleos tixos e volateis * A reaccao caracteratica da quiuina
e a qtie coU&iste em ajtmtar a urna mistura de sulfato tie qninma e
agna ohlor&da urn escesso d'aidmbnea ; o liquido tomara Tuna cor
verde (Brantles) ,

I I I
Os derivados da quinina mais empregados san : o sulfato neutro,

o bi-sulfate cMorhydrato, bromhydrato, valerianate* arseniato, tan-
nato, phosphate, acetato* lactate. fonniato e iodliydrato *

i

i

i

CADEEBA DE ANAT03.UA DESCEIPTIVA
Orgao central da circula^ao

I
0 carabao, musculo 6co, collocado no mediastiuo anterior entre os

dous puhnftes, repousa por sua lace inferior sobre o Centro phrenico do
diaphragma, ao qual adhere intimamente seu envoitorio flbroso, ope- *

ricardio\ o corarao aelia-se adiante da aorta, do esophago e do rachls
e 6 dividido ern quatro cavidades, communicando no adulto duas a
duasde cad&l&dajpor meio tie orificioschsmados auriculo-ventriculares.

_
- — - -
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n
Podc-se dizer qne ha dous coragdes unklos pelo yepto interventri-

cular, mn direito, outrg es(pierdo ; aquelle cpnstituldo pela auricula e
ventriculo direito, recede o sangue vindo da peripheria, transraitte-o
por meio da. arteria pulmonar aos pulmoes, ornle se opera u hematose ;
oste; constitaido pda auricula e ventriculo esquerdo, recelm por meio
das veins pulwonares o saugue ja oxygenado e o distribue por todo ^
organicmo.

III
A auricula de cada ladn commimica com o ventriculo respective por

meio dos oriScios auriculo*ventricalares. Cada orificio e muni do de uma
valvula; chama-se tricuspide a valvula auriculu-ventriculur direita ,

mitral a yalvula auriculaventricular esqaerda.
i

CADEIRA PE HISTOLOC4IA

Dos corpusciilos de tecido conjunctiva e sua emigracao atraves da
organisagao de uas para mitres tecidos

I
Os enrpusculos de tecido conjunctivo a principle arredondados

(tecido rnucuso , grande parte de cartilageus) tomum-se depois estrel-
lados (eelInks de cartUageni dos cephaiopodos, certos peixes cartila-
ginosos, enehondroma, mc. ) T e podem mesmo reunir-se em feixes
auastoraosados.

*

II
Os corpnsculos de tecido conjunctive, sobretudo qnando silo arre-

doudados, tern a propriedada de segregar merabranas seenMarias, e de
transformar-se assim em vesicuks de paredes espessas (cellulas dc
c&rtilagem no tecido conjunctive) ; essas vesiculas on ceDolasespessadas
podem mesino, eomo us cellulas vegetaes do tecido leniioso, transformar-
se em eelluks ramificadas*

ru
Os corpuaculos do tecido conjunctivo podem pa&sar de urn espatjo

estellar para uni espiu;o vizinho sob a influencia da cantraetilidade do
protoplasma (KOlliker) *

1



l
77

C.IDEIRA DE PATHOLOGIA GERAL

Epidemias

I
V ,

Cliamam-se molest ias epidemical aquellas que, independente-
mente das influencias liabituaes, aetiommettem accideutalmento um
pa12? on unia localidade e so voltam on pelo menus sd reapparecean alii
de am modo fortuity

TI

V . Molestias endemicas sao as que, evidentemente ligadas a influen-
cias locaes, reinarn liabitualmente ein inn p&iz on em nma localidade,
reapparecendo alii d 'mna inandia periodica e irregular.

in

Em tOda a epidemla distingue-se ires periudos: o de cresc-inientu ,
o de estado e o de dedinacao.

CADBIEA DE PIJYSIOLOH1A THBORICA E EXPERIMENTAL
A

Da innervagao cardiaca

1
1

Os nervos do coracj&o provem do pnerakogastrieo e dos ganglions
cenicaes do grande sympathies ; sens filetes formam o plexus on
ganglion de Wrisberg sitaado abaixo da crossa da aorta ,

part em ramos qne acompanJiam os vases e de que um certo numero se
dirigem a tres ganglions cartliacos, umf o do Remak, na embocadura
da veia cava inferior ; oatror o de Bidder, junto da yalvnla uurieulo-
ventricular esquerda ; o 3% de Ludwig , na parede da auricula
direita.

* D’alii
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n
0 effeito wais directo da secgao fios pneumoga&tricos no peseogo

consists em uma perturba^ao completa das relates, qtie uneni no
estado normal as pulsates cavdiacas e os movimentos ttespiratorios,

De um lade a respiragao enfraquece, do outro as pulsagoes cardiacss
se accclsram, Em geral, si o namero dos movimentos respiratorios tli-
miiiue de metnda.odns pulsates cardiacas duplica (Claude Bernard).

%

TIT
Alguns physiologistas consider&ram o feysterna ganglionar do

grande sympathise Como o yerdadeiro toco da ac^ao do corarfio.
Frochaska jft tinha sustentado essa opiniao ; mas foram as receates
observances de Lallemand de loiitpelUer, que Ihe deram mais peso.

CADEIEA DE ANAT03J [A E PHYSIOLO&IA PATHOLOGICAL !

Paludismo
I

As congestoes liepatica e splenica sa,o lesoes fretiitenles ilo
paludismo.

11
Ha cases em que a necropsia nao revela alteraqao algum que

possa expliear a rnorte do doente.
£ III

0 esame do satigue demonstra a existencia de leucocythos
melanicos, granulates pigmentares e dimmuii-ao consicleravel das
hematias*

4

CADEIEA DE MATERIA MEDICA E THERAFEDTICA
ESPECIALMEXTK HRAZELtlRA

Medicagao revulsiva
I

Qnando Hahnemann emittio o principle) tberapeutico : SmiUa
simiUbus viirantur, proven a sna assergao apoiando-a nos factos
tirades da praties, dos medicos mais esclarecidos. Evidentemente as
phlegmasias locaes curam-se muitas vezes pela applicagao directa dos
irritantes que cauaam uma inflammag&o analoga, inflainmagao thcra -
peutica, que Be substitue & irrit&c&o primitive (Trousseaux et Fidoux.

*

f Sr-
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As applicates da medica^ao substitutm on revulsrra topica

sao inmimevas. Podemos dizer quo a maior parte das mtdestias agudas
e chronicas da pelle, emquanto sao locoes, sao do domiriio
d'easa grande medica^ao; o m®mo podemos diaer das molestias das
membramts mucosas.

r

E

III
90 tratamento da erysipela traumatica pela pommada do nitrate

de prata ; o do eczema agiido pelos banhos de vapor, pelu sublimado
on pelas logoes com agua phagerlemica ; o nso 4QS emplastos mer-
curiaes sobre o rostp Aos varioloses ; as locoes, as pommadas alcalinas
suliftirosas, mercuriaes na maior parte das niolestias lierpeticaa ; o
emprego de locoes mnito queutes, das duduts de vapor em uma tem-
peratuni muito elevada, em mu itas aJtecgOes chronicas do derma
sao cultras tantas applicates da medica^ao substitutiva ou ri-
valsiva*

i j
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CADEIRA DE PATH* ILOGIA INTERNA I

Beriberi

* I

0 beriberi tern sido observttdo em quasi todas as provincial do
Brazil ; o. porem, lias proyinctas do norte do Imperio que elle parece
reinar eiuiemicaniente.

'9

II

0 beriberi p&de apresentar-se sob gualQuer das tres formas
admittidas pelos nossos praticos : paralytica, edsmatosa e mixta ,

HI
A remotao dus individuos atacados de beriberi tem dado resul-

tados exoellentes.
I

I

w
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CADEIEA DE PATH.OLOGIA CHHJRGICA
Diagnostics differencial dos tumores da mamma

1
O diagnostico differencial dos tumores da mamma deve responder

a duas questoes ; 1% determinar a maliguidade ou a benignidade do
tumor ; 2a , isso fcito, e util precisar a que variedade de tumores idle
pertence.

IT

Esse diagnostico nan sera estabelecido sem o conliecimento dos
seguintes dados : 1 idade do doente ; 2", durarao da evolut;ao (lo
tumor ; 3\ relarues do tumor com as partes vizinhas ; 4'* , crmsistemria
do tumor ; 5% estado da pelle do mamelao ; 6 ”, ganglions lyui-
phaticos ; 7 vt dores ; 8fl , ulcerates ; 9", estado geral .

ill
Serapre que um tumor do seio levar 20, 30 annos a se desen-

volverT podercmos, qu&lquer que seja o sen volume, estar quasi cert.os
de que elle uao e caueetoso ; tudavia, uao devemos esquecer que o
squirrho pmle , nas mulkercs vellias, affectar por muitos annos modos
completamente inoflfeusivos,

CADEIRA DE OBSTETRICIA
4Delivramento

1

Chama*se delivranieiito a expulsao natural ou ii extraecplo das
seeundmas ou aimexos do feto para f6ra dos organs materuos.

II
As secundinas ou annexes do feto comprebendew a placenta, o

cordao umbilical e as membranas do ovo.
Ill

Dous tempos se observam no mecanismo da expulsao das secun-
dinas : seu descollamento c sua expulsao definitive
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CADEIRA PE PHARMACOLOGJA E ARTE DE FORMULAR

Das tincturas e alcoolaturas : suas applicacoes em medicina

I

Tincturas alcoolicas on alcuoleos sao prepara^oes que obtem-se
tratando polo alcool diversas substaucias medicameiitos&s. Estas ulti-
mas sao seccas e tratadas, quer pur sohiqiio simples (tintura tie ioclo
alcool camphorado, etc.),quer por macera(ao por tempo imleterminado
(tincfcura de quina, de opiu (Paulier),

t

ii

Alcoolaturas sao tincturas alcoolicas obtidas ou feit.as com plantas
frescaa (alcoolaturas dfaconito, de cicuta, belladoua, digitalis, estra*

moniOj meimendro, alface brava, arnica, etc.).

\

HI

Tanto as tincturas como as alcoolaturas sao mui to empregadas cm
medicina, quer externa quer intero&mente.

Nao e indifferente empregar-senas mesmas doses as tincturas e us
alcoolaturas*

L

CADEIRA DE ANATOMIA CIRURGTCA, MEDICINA OPERA -
TOR!A E APPARELMOSI

Da lithotricia de Bigelow

i>

de lithola-0 methodo de Bigelow, por elle descripto sob o uome
pa$ia ou lithotricia rapida com evacitagao tern por fim praticar a eva-
cuaqao d’um calculo em uma so sessao de duas boras no maximo*

13SG“A11
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II

Nalitholapaxia.apos a trituraQ&o docalculo, faz-seasuaextracgiLo
por meio tic uin apparelho aspirador, composto de iubos rectos a

introduz na bexiga, e quo estfio ligados por meio d ' umcurves, que se
tube de caoutchouc muuulo tie uma bomba especial, que consiste em

pera de caoutchouc, montada em um cylindro tie vidro.uma

Ill

0 metliodo de Bigelow ( iSTis) com a modificagao introduzida por
Guyon , e o que ba de mais recente na operagau da. litliotricia.

CADEIRA DE METJICINA LEGAL E TOXICOLOGIA

Cremagao dos cadaveres sob o ponto de vista medico-legal

I

A adopcao da creinag&o dos cadaveres faria cower a sociedade
os mais graves perigos.

II

A cremagao dos cadaveres torna impossivel a demonstragao d ' um
m

crime e a pmrigao do culpado, ussiin como tira todos os meios tie just i-
ficarao a um innocent.? injustamente aceusado. Qneimar os cadaveres
e queimar. e destruir a prova dos crimes e a prova da innocencia.

III

Reservamos a creuiagao para as grandes epidemias, os cases de
forga maior, por exemplo, a cremagao dos mortos nos campus de
batallia ; fora d 'esses cases excepcionaes, repellimos formalmente a
cremagao sob o pouto de vista medico-legal.

n-j-w-u-v-
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CADEIEA DE HYGIENE E HISTORIA DA MEDIdNA

Da prophylaxia geral das molestias transmissiveis

I

As innoculagoes preveutivas representam papel importante na
prophylaxia das molestias transmissiveis.

ii

As qnarentenas sao medidas quasi sempre efficazes contra a irn-
portacao de muitas molestias transmissiveis.

Ill
T E’ de maxima importancia a destruig&o complete dos gerniens

inorbidos contidos nas excreroes de doentes aftectados de molestias
transmissiveis por contagio.

PRIMEIRA CADEIEA DE CLINICA MEDICA

Das coudipoes pathogenicas do delirio nas affects organicas
do coragao

i

O delirio nas affecgfles organicas do coracao est& ligado a alte-
racSes que se dao no sangtie <iue mitre o encephalo.

II

Essas alteragiSes do sangue dando logar ao delirio nas ati'ecgoes
organicas do corarao sao qnalitativas e quantitativas.\

m
0 exeesso de gaz carbonico no sangue e a anemia cerebral

sao as duas eondigfies patliogenicas do delirio nas lesoes orovalvu-
lares graves.

J
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PRLMEIRA CADEIRA DE CLINICA CIRURGICA
E tudo comparative dos differentes methodos de tratamento dos estrei-

tamentos organicos da urethra

I
Sao quatro os principaes methodos operatorios para o trata-

mento dos estreitamentos organicos da urethra, a saber : canteri-
sa<;ao, dilata^ao, nrethrotomia interna e urethrotomia externa.

II-v
Nenhum methodo de tratamento pode convir a todas as varie-

dades de estreitamentos. 1

III
A dilatarao e a urethrotomia sao os methodos operatorios que

melhores resultados tem dado no tratamento dos estreitamentos or-
ganicos da urethra.

L. «

CADEIRA DE CLINICA PSYCHIATRICA

Da periencephalite diffusa ; suas formas chimicas i

I
Entre os caracteres clinieos da paralysia geral sao de grande

importancia a hesita^ao da palavra. a desigualdade pupillar, as
perturba^des sensitivas e motoras, o tremor da lingua e dos la-
bios, etc., etc.

II
As perturbagfles da mfcelligencia na paralysia geral apresentam

urn 1undo de demencia, que se caracterisa pelo enfraquecimento das
faculdades intellactuaes, e que nao pode ser dispensada ao lado das
circumstancias, que coutribuem para o diagnostics).

*

&
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As formas cliuicas da periencephalite diffusa sao ; 1°T fdrma
paralytica ou paralysia geral sem alienagao ; 2% forma espiukal
asceudente ; 3", forma congestiva ; 4% f6rma melancolica; 5°3 forma
expansiva ; forma convulsiva ou epileptiea (Ball.)
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HIPPOCRATIS APHOR1SMI

r
Vita brevis, ars loiiga,

judicium difficile.
occasio proeoeps, experientia fallax,

rSGCtio I. Aph. 1).

t II
Delina, quae cum ri$u fhmt, tutiora . A t qua studio adhibito

lieiiculusiom.
(Sectio Y t Aph . 53) .

ni

Ubi delirium sonnius sedaverit, bonum ,

{Sectio II . Aplh 21*

IV

Metus et tristitia si diu persevering melandioliae istud Indi-
cium est.

(Sectio VI . A pH. 23) ,

V
Quibus pars aliqua corporis dolet neque fere dolorem ssntiimt, iis

mens cegrotat.
( Sectio U, ApJi . fij.

VI
Quae, pauco tempore ferOCia fiunt deliria, inmiania fiunt*

(Sectio I. Apli , SB);
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Esta these esti conforrae aos estatutos.
Rio, 26 de Jullio de 1886.I

DR , BRANDAO *

DR * ORISSIUMA.
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