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DA ORDEM.
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EPILEPSIA :

Perfeitamente identificada e descrita  
desde Hipócrates.

A cegas no que diz respeito à etiologia 
e aos processos neurológicos nela 
envolvidos até finais do século XIX.



1859 1906

Como enfrentariam os médicos brasileiros, 
formados nas Escolas Médicas da Bahia e do 
Rio de Janeiro desde a década de 30 do século 
XIX, o desafio de tratar cientificamente uma 
doença inconfundível por suas manifestações 
dramáticas e com a qual eram obrigados a 
lidar a cegas, uma vez que o estado da arte da 
medicina internacional não lhes fornecia 
elementos de conhecimento minimamente 
suficientes sobre os então misteriosos 
segredos daquele que era conhecido como “o 
grande mal” ?



Como a produção sobre a epilepsia dos 
médicos brasileiros no período estudado 
expressa,  no campo da  ciência  e da prática 
médica, a lógica excludente e hierarquizadora
da sociedade brasileira?



Como é possível identificar no pensamento 
médico brasileiro sobre a epilepsia a 
preocupação com a saúde da nação?















Rio de Janeiro – portões da Santa Casa de Misericórdia



Salvador – BA - Terreiro de Jesus  - óleo de Diógenes Lessa



Salvador - Sala da Congregação da Faculdade de Medicina da Bahia



Salvador – BA – Largo do Comércio



Salvador – BA – Largo do Comércio



“Nada é mais real no mundo do que a dor.
[...] A  epilepsia é o primeiro e mais horrível 
dos sofrimentos da humanidade. [...]  
Imprevista quando ataca, violenta nas 
manifestações [...] Em tudo mysteriosa. 
Aniquila a intelligencia até chegar à
loucura; aniquila o corpo até chegar à
morte.”

Tomaz PIMENTEL - 1873



“Sobre o epiléptico, condenado outrora a uma 
verdadeira morte moral, deve pairar ainda o estigma 
fatal que  o tem acompanhado através dos séculos. 
O desaventurado continua a ser causa de pesar 
constante e de consternação eterna para a família e, 
como em outros tempos, não lhe são permitidos os 
belos sonhos da mocidade, sonhos de futuro e 
amor. Abjeto, paira sem um instante de repouso, 
arrastará inevitavelmente uma vida torturada por 
pungentes dores morais e por sinistras 
apreensões.”

Estevão Ribeiro de REZENDE - 1872



“é uma nevrose de acessos intermitentes, 
caracterizada por movimentos 
convulsivos, reunidos a uma perda súbita 
e momentânea das faculdades intelectuais 
e da sensibilidade.”

Francisco Pinheiro GUIMARÃES - 1859

“Descrita a epilepsia, não mais como uma 
nevrose, mas como uma moléstia de sede 
anatômica conhecida e as variedades clínicas 
que soe ela apresentar, mereceram-nos 
especial atenção a síndrome clinica das 
impulsões e os fatores determinativos desta 
alteração mental”

Deolindo Otávio da F. Galvão - 1896
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Pensamento médico brasileiro – 1859 - 1906
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UMA LINHAGEM DE MUMA LINHAGEM DE MÉÉDICOS LOMBROSIANOS NO BRASIL:DICOS LOMBROSIANOS NO BRASIL:

Cesare Lombroso
1835 - 1909

Afrânio Peixoto  
1876 - 1947 

Nina Rodrigues 
1862-1906

Juliano Moreira
1873 - 1933

Leonídio Ribeiro

1893 - 1976



“Protesto enérgico devemos levantar contra a maneira  anti-científica
que em vários códigos a justiça se refere a punição de criminosos 
epiléticos, ou mais geralmente dos degenerados assassinos; 
englobando-os as leis criminais de muitos países, especialmente do 
nosso, nas mesmas leis comuns e sofredores das mesmas penas 
impostas a criminosos de outras espécies”
“O crime, (...) revela o homem impróprio a vida social”
“É bem certo isto; e nem é nossa mira tornar o criminoso epilético um 
ser privilegiado, colocado acima das leis conservadoras da sociedade. 
Criminosos eles são, já o disse Garofalo, mas de uma espécie a parte –
criminosos alienados”.
“Referentemente, pois, a esta classe de assassinos, (...), 
cleptomaníacos, impulsivos enfim, a sociedade deve, obedecendo as 
intimações da ciência, reformar os textos de suas leis e modificar a 
qualidade de seus presídios. Ninguém contesta-lhe o direito de se 
buscar defender de entes que lhes são prejudiciais, o que se reclama, 
porém, é que sejam humanos os meios de repressão postos em 
prática”. 

Deolindo Otávio da F. Galvão - 1896



“Não vem ao caso discutir se é uma se é
múltipla à epilepsia: basta lembrar que os 
epiléticos fornecem um vasto contingente 
à legião de criminosos de todas as 
classes” (p.167)

Juliano Moreira - 1905

“Resta-me, porém uma convicção, 
assentado pelo que tem de justeza 
e verdade e que aqui deixo: a 
criminalidade do epilético é bem 
uma revelação sintomática da 
epilepsia”····.

Afrânio Peixoto - 1898
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