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O Dr. Jules Falret e eu estamos acompanhando, ha
varies anos, uma paciente que apresenta um delirio
hipocondriaco bastante singular.

A Srta. X. afirma nao ter mais cerebro, nem nervos,
nem seios, nem estomago, nem intestinos; restam-lhe ape-
nas a pele e os ossos em um corpo desorganizado (se-
gundo suas proprias palavras). Esse delirio de negacao
estende-se as ideias metaffsicas que, outrora, fundamen-
tavam suas crengas mais arraigadas; ela nao tern alma,
Deus nao existe, nem o diabo tampouco. Como nao pas-
sa de um corpo desorganizado, a Srta. X. nao precisa co-
mer para viver, nao podera morrer de morte natural e exis-
tira eternamente a nao ser que seja queimada, pois o fogo
representa seu unico fim possfvel.

Assim, ela nao cessa de suplicar para que sejam
queimados (a pele e os ossos) e ja fez varias tentativas de
queimar a si propria.

Na epoca em que foi internada (em 1874, com 43
anos), havia mais de dois anos que a Srta. X. se
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encontrava nesse estado; tudo teria come§ado com uma especie de estalo interior
em suas costas que repercutiu em sua cabefa.

A partir daquele momento comecou a sofrer de tedio, de angiistias que nao
Ihe davam tregua; errava como uma alma penada, pedindo socorro a padres e
medicos.

Fizera varias tentativas de suicfdio, em decorrencia das quais chegou em
Vanves. Acreditava-se entao danada; seus escrupulos religiosos a levavam a se
acusar de todo tipo de culpa, mais particularmente de nao ter feito sua primeira
comunhao de modo correto. Deus, dizia, a tinha condenado a eternidade e ela
sofria todas as penas do inferno, merecidamente, pois sua vida toda nao passara
de uma serie de mentiras, de hipocrisias e de crimes.

Pouco depois de sua interna?ao, ela guardou essa data, percebeu a verdade
- e assim que chama as concepgSes delirantes negativas que menciono acima -
e entregou-se, para que essa verdade fosse entendida, a varios tipos de atos de
violencia, que chamava de seus atos de verdade, mordendo, arranhando, batendo
nas pessoas a sua volta.

Ha alguns meses, a Srta. X. encontra-se mais calma; a ansiedade melancolica
diminuiu de modo sensfvel; ela ri, brinca, e ironica, malevola e implicante, embora
seu delfrio nao apresente qualquer melhora; a Srta. X. continua sustentando com
a mesma energia nao ter cerebro, nem nervos, nem intestinos; que comer nao
passa de um vao suplfcio e que nao ha, para ela, outro fim que nao o fogo.

A sensibilidade a dor esta diminufda na maior parte do corpo, tanto do lado
esquerdo quanto do lado direito; poder-se-ia enfiar alfinetes profundamente em
sua carne sem que manifeste qualquer sensacao de dor. A sensibilidade ao contato
e as diversas sensibilidades especiais parecem ter conservado sua integridade.

Quando, ha uns vinte anos, o Sr. Baillarger chamou a atencao para o delfrio
hipocondrfaco dos paralf t icos, suas afirmac.oes foram objeto de vivas
controversias; hoje, justica seja feita a seus trabalhos, temos de reconhecer que
um delfrio analogo - nao disse identico - ao delfrio hipocondrfaco dos paralfticos
acomete certos lipemanfacos como a doente cujo caso acabo de expor.

Resta determinar quern sao esses lipemanfacos e se formam uma categoria
a parte.

Os cinco casos de demonomania mencionados por Esquirol3 sao notaveis
por sua analogia com a paciente acima referida.

A primeira dessas demoniomanfacas teve dois surtos de lipemania. O demonio
esta em seu corpo e a tortura de mil maneiras diferentes; nunca morrera.

3. Esquirol. Des maladies nientales. Paris, 1838.
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O diabo levou o corpo da segunda; ela e uma visao; vivera milhares de anos
e o espfrito maligno, na forma de uma cobra, tomou posse de seu utero apesar
de ela nao ter orgaos de gerafao iguais aos das outras mulheres.

O espfrito maligno tambem levou o corpo da terceira, e deixou um simples
simulacro que permanecera eternamente na Terra. Ela nao tem sangue e e
insensfvel (analgesia).

A quarta nao evacua ha vinte anos, seu corpo e um saco feito com a pele
do diabo, cheio de sapos. Nao acredita mais em Deus; tem sido a mulher do
grande diabo por um milhao de anos. Trata-se de uma especie de imortalidade
retrospectiva.

A quinta tem o coracao deslocado, nunca morrera.
Leuret relata dois casos analogos:
Uma mulher acredita estar danada, seu coracao nada mais sente, virou uma

estatua de carne imortal; fora possuida pelo demonio e devia ter sido queimada
na mesma hora; o passar do tempo tornou isso impossfvel.

A outra tem a regiao epigastrica vazia; e danada e nao tem mais alma. Mais
tarde, ocorreu-lhe o pensamento de que era imortal.

Nenhuma observa?ao feita pelo Sr. Petit, em Mareville4. J. acredita estar
danada; nao tem mais sangue; ha de viver eternamente e, para livra-la da vida,
seria precise cortar-lhe os brakes e as pernas. Ela suplica o favor de ser
despedacada.

Poderia citar mais um caso na monografia do Dr. Macario5, dois do Dr. Morel6

e mais dois em Krafft-Ebing7.
Em todos esses doentes, o delfrio hipocondriaco apresenta uma analogia muito

grande; nao tem cerebro, nem estomago, nem corac^ao, nem sangue, nem alma;
as vezes nem tem mais corpo.

Alguns se imaginam podres, com cerebro amolecido. E o caso de dois
pacientes que estou acompanhando no momento: um acredita ser danado; e o
homem danado, o demonio, o Anticristo. Queimara eternamente; nao tem mais
sangue; seu corpo inteiro esta podre; o outro tambem acredita estar danado; e
infame, ignobil, culpado de todos os crimes; seu cerebro amoleceu, sua cabeca
e como uma avela oca; nao tem mais sexo, nem alma e Deus nao existe etc.; ele
busca se mutilar e se matar por todos os meios possfveis, suplica para ser morto.

O delfrio hipocondrfaco e muito diferente daquele que precede ou acompanha
o delfrio de persecu?ao.
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4. Petit. Archives cliniques, p. 59.
5. Macario. Ann. medico-psychologiques, t. I.
6. Morel. Etudes cliniques, t. II, pp. 47 e 118.
7. Krafft-Ebing. Traite de psychiatrie (Obs. II e VII).
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Nos perseguidos, os diferentes orgaos sao atacados de mil maneiras, quer
por descargas eletricas, por processes misteriosos, ou ainda por influencias
perniciosas que emanam do ar, da agua ou dos alimentos. Mas nao ha destrui?ao
dos orgaos, os quais parecem renascer a medida que os ataques ocorrem.

Nos danados, a obra de destruigao e completa; os orgaos nao existem mais.
o corpo inteiro e reduzido a uma aparencia, a um simulacro; alem do mais, as
negacoes metaffsicas, tao freqiientes nestes ultimos, raramente ocorrem nos
verdadeiros perseguidos que sao, em sua maioria, grandes ontologistas.

Nao raro acrescenta-se as ideias hipocondrfacas a de imortalidade que, em
alguns casos e segundo uma certa logica, parece decorrer dessas.

Certos doentes afirmam nao poder morrer por seu corpo nao se encontrar
em condisoes comuns de organiza§ao e que se Ihes fosse facultado morrer, ja
teriam morrido ha muito; seu estado nao e de vida nem de morte; sao mortos
vivos. Nestes, a ideia de imortalidade e realmente, por mais paradoxal que possa
parecer, uma ideia hipocondrfaca; trata-se de um delfrio triste ligado ao organismo:
gemem por causa de sua imortalidade e pedem para ser livrado dela. A ideia de
imortalidade as vezes encontrada como delfrio de grandeza nos perseguidos
cronicos megalomanos e muito diferente.

... Conheco um que pretende que a natureza de sua organizafao se deve a
privilegios a ele concedidos por Napoleao I, em 1804 (26 anos antes do
nascimento do paciente), e que tem certeza de nao morrer nunca.

Outro esta convencido de que sera levado para o ceu como o profeta Elias e
de que nunca morrera.

Se os doentes cujo caso estou mencionando diferem de modo tao patente
dos perseguidosx, aproximam-se muito, em compensagao, dos melancolicos
ansiosos; estao num estado de angustia e de ansiedade intense; gemem, nao param
de falar, repetem incessantemente as mesmas queixas e imploram por socorro:
suas ideias hipocondrfacas nao parecem senao uma interpretagao delirante das
sensagoes doentias que experimentam os doentes acometidos por melancolia
ansiosa comum. Estes se queixam de sentir suas cabe?as vazias, de um embarac.o
na regiao precordial, de nao terem mais sentimentos, de nao amarem mais nada.
de nao conseguirem mais rezar, de duvidarem da bondade de Deus; alguns ate
se queixam de nao conseguir mais sofrer; por fim, estao convencidos de que
nunca se curarao. Os doentes aos quais me refiro nao tem mais cerebro; seu
cora?ao estourou (numa observacao de Krafft-Ebing), nao tem mais alma; Deus
nao existe mais; sofrerao eternamente sem nunca conseguir morrer; enfim, sao,

8. Para m u i o r clareza omiti a men£ao a casos mistos que, aqui tambem, estabelecem transudes
graduais entre as diferentes formas vesanicas. Tais casos sao bastante freqiientes.
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na sua maioria, analgesicos. Poder-se-ia espeta-los, belisca-los sem que
demonstrem a menor sensacao de dor e e comum eles se mutilarem de modo
assustador.

A melancolia ansiosa comum e uma sintomatologia freqiiente nas vesanias
de surto ou intermitentes que, geralmente, acaba curando.

0 mesmo nao acontece quando o delfrio hipocondriaco se acrescenta a esse
quadro; nesse caso, o prognostico e muito mais grave. As vezes, isso ocorre ja
no primeiro surto, mas, via de regra, o delfrio hipocondrfaco so se desenvolve
no segundo ou terceiro surto e o estado do doente torna-se, em geral, cronico.

Krafft-Ebing, contudo, cita dois casos de cura; encontrei outro tambem em
Leuret.

Vale salientar que todos os doentes acometidos por um delfrio hipocondrfaco
com ideias de imortalidade eram tornados por ideias de danacao, de possessao
diabolica, enfim, apresentavam os sinais de demonomania ou de loucura religiosa.

Nao encontrei casos rigorosamente semelhantes nas poucas demoniografias
que pude consultar; talvez devessemos relacionar esta doenca antes aos alienados
vagabundos que parecem estar a origem da lenda do judeu errante (Cartaphilus,
circa 1228, Ahasverus, 1547; Isaac Laquedem, 1640), que se sentiam culpados
de uma ofensa contra Jesus Cristo e condenados a vagarem na terra ate o dia
do jufzo final9.

Nos ultimos seculos, varies tipos de loucura tern sido designados com o termo
de possessao demonfaca; a maior parte dos casos que chegaram ate nos
pertencem a histeromania epidemica ou ao delfrio de persegui^ao. Sera precise
estabelecer uma nova categoria de loucura religiosa que se desenvolve no que
estou propenso a chamar de melancolia ansiosa grave?

Caso essa especie de lipemania mere9a destaque, seria reconhecida pelos
seguintes sinais:

1 ) Ansiedade melancolica;
2L) ideia de danafao ou de possessao;
3~) propensao ao suicfdio e as mutilacoes voluntarias;
4 ) analgesia;
5") ideias hipocondrfacas de nao-existencia ou de destrui9ao de varios orgaos,

do corpo inteiro, da alma, de Deus etc.;
6 ) ideia de nunca conseguir morrer.
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9. Encyclopedie des sciences relinieuses, art. J u i f Eerrant. "Pode-se considerar esse destine (a
imortalidade), diz o Sr. Gaston Paris, quer como uma recompensa, quer como um castigo..."
Essa mesma diferenga se repete entre a imortalidade dos megalomanos e a dos hipocondn'acos
ansiosos, como indiquei acima.


	del1.pdf
	del2
	del3
	del4
	del5

