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Aquest tema ha de constituir l'ohjecte d'una ponencia del
proxim Congres d'Higiene Mental que es celebrara en setem-
bre a Saragossa.

Ilem estudiat fins a la data dotze casos dels classificats cons
de remissio completa, baix el punt de vista de capacitat civil.

Dits casos presenten corn analogia no tenir trastorns men-
tals evidents , 1'haver estat retornats a Ilurs families; la majoria
ha reempres el seu treball anterior , i presenten bon estat ge-
neral. Corn a diferencies presenten un nivell de cultura ante-
rior a la malaltia diferent, formes cliniques diverses i diferent
temps des del comencament de la malaltia.

De tal estudi una primera conclusio es evident , la que en

cap malalt han desaparegut conjuntament els simptomes mentals

neurologics i humorals ; per tant, en cap no pot parlar-se de cu-

racih ; aixi es que en parlar de capacitat civil entengui ' s capaci-

tat civil temporal.

Estudiats dits casos neurologicament resulta que presenten

milloria dels simptomes que anomenarem inflamatoris, i a ve-
gade; desapareixen . Enteneni per simptomes inflamatoris ]a di-

sartria , els tremolors , la inconTdinacio mwotriu, reflexes exal

tats , etc. Els simptomes pupillars (Argill. defor-macio , anisoco-
ria) no sofreixen modificacio , igual (jue els reflexes abolits. L.a
milloria mental es tant flies estable i accentuada , quan mes mi-
lloren els sinlptoines inflamatoris , resultant en casos que a l'exa-
men no In han simptomes neurologics (ja perque no existissin
abans del tractament , coin en casos precocos ), presentar-se un
estat normal a 1'examen oriental . En canvi, en cas de presisten-
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cia de simptomes neurologics inflarnatoris son frequents les re-
caigudes.

Estudiat des del punt de vista humoral sobserva que en els
casos millorats (i en els no millorats de forma estacionaria, de-
guda a tractament tarda) disminucio i. a vegades normalitzacio
(le cellules, all)umina, i globulines, i tendencia a negativacio (le

W'assermann i reaccions coloidals . En quasi tots els casos mi-

Ilorats , les reaccions humorals tendeixen a establir - se i norma-
litzar-se ; tota recaiguda va acompanyada de reactivacio de les
reaccions.

Relacionant 1'exposat amh la capacitat civil, pot dir-se que
la no remissio neurologica completa de simptomes inflarnatoris,
aixi corn la persistencia i accentuacio de les reaccions de 1'al-

bumina , globulines , i c 1lules, son fets que ens informen de pro-
xima recaiguda ; per tart, mat prone stic, i que no modifigtren Pl
criteri d'incapacitacio del paralitic general. En canvi l'estabilit-
zacio dels simptomes neurologics i humorals, son de bon pro-
nostic quant a recaiguda, i per taut favorables a respectar
la capacitat d'obrar.

Els resultats proporcionats per 1'examen mental valguent-se
de preguntes sobre coneixements generals orientacio en l'espai
i temps, judici, logica i diferents tests d'atencio' , memoria i in-
telligencia donen els seguents resultats:

Primer grup.-En tres casos els resultats son acceptables,
mes be vulgars , sense que pugui dir-se que hi hagi deficit. Dits
casos corresponen a malalts el tractament dels quals ha estat
molt precoc , presentant a penes trastorns mentals abans del
tractament.

Segos grup.-En quatre casos els resultats son deficients,
presentant trastorns de memoria , atencio, judici moral, i a les
proves de logica i intelligencia. Tots presentaven deliris i tras-
torns mentals abans del tractament.

Tercer grup.-En cinc casos 1'examen revela un deficit men-
tal molt gros . Tots tambe presentaren deliris i simptomes men-
tals abans del tractament.

Essent la integritat mental condicio indispensable per Ia ca-
pacitat civil, resulta :

Pot respectar-se la capacitat civil en els malalts del primer
grup, si be deu fer-se nn estudi de la seva capacitat professio-
nal en quant a l'eleccio d'ofici.

Pot respectar-se la capacitat civil en els malalts del segon
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grup, seulpre que la seva professio no requereixi intelligencia ni
responsabilitat, i tenint en compte la seva posicio social i bens
que pogues administrar.

En el tercer grup deuen esser incapacitats, permetent sola-
uient treballs que no requereixin intelligencia ni activitat mental.

Resumint el dit en 1'estudi de la capacitat civil del paralitic
general paluditzat deu teniitse present:

Primera. Que es temporal, atenent a que es incurable, i
per tant, pendent de recaiguda.

Segona. La capacitat civil sols pot obtenir-se en el para-
litic, amb tractament precoc.

Tercera. Que la desaparicio de simptomes neurologics in-
flamatoris i l'estabilitzacio i tendencia a normalitzacio de les
reaccions humorals, es necessaria, doncs en cas contrari, son
fregiieAts les recaigudes.

Quarta. Que el resultat de 1'examen mental deu esser nor-
mal o amb poc deficit.

Quinta. Un examen de re-orientacio professional es neces-
sari com a complement de 1'examen mental.

Sexta. Que la posicio social i professional i els bens que
pugui acbninistrar son dades a tenir en compte en l'estudi de la
capacitat civil.


