
Carlos Durão 
Médico Especialista em Ortopedia  

Hospital Vila Franca de Xira  
 Gabinete Médico Legal de Torres Vedras 

INMLCF - Portugal 









• “No teatro, um ator que interpreta um papel, finge, 
mas não simula. Limita-se a dar vida a uma ficção 
criada por um autor. A simulação constitui uma 
característica, de um número limitado de pessoas, 
que buscam meios ilícitos através de recursos 
extraordinários…” - Calabuig 



O conceito médico- legal da simulação 

• “A simulação é um processo psíquico caracterizado pela 
decisão consciente de reproduzir transtornos 
patológicos, valendo-se da imitação, mais ou menos 
direta, com o desejo de enganar alguém, mantendo o 
engano a ajuda de um esforço contínuo durante um 
tempo mais ou menos prolongado”  - Minkowski 

• “É a luta desonesta pela vida que, em todos os tempos, faz 
concorrência à luta honesta, suplantando-a muitas vezes. 
É faltar com a verdade, usar de fingimento e falsidade.”  
- Flamínio Fávero 

“Onde há vida, há 
luta” 



Os fins justificam os meios ? 

• Ao participar dos preparativos da guerra de Troia, Palamedes desmascarou Ulisses, 
que se fingia de louco para não participar da expedição. O príncipe grego o encontrou 
semeando sal em um campo que arava com uma junta composta por um jumento e um 
touro.  

• Palamedes pegou Telêmaco, filho de Ulisses, e o colocou na frente do arado. A reação 
imediata de Ulisses ao desviar o arado para salvar o filho, provou que ele não estava 
tão louco e, mesmo renitente, o herói teve de se juntar à frota que zarpou para Troia. 



A diferença entre mentir e simular 

• “ Se alguem disser: dói-me a 
cabeça, sem que na verdade isso 
aconteça, tal pessoa mente sem 
simular. 

• A simulação acontece no 
momento em que a mentira se 
faz acompanhar do fingimento, 
da expressão de sofrimento, do 
ato de levar as mãos à cabeça…” 
Vallejo Nájera 



As características que acompanham a 

simulação - CALABUIG 

• Voluntariedade, propósito 
consciente de produzir a 
fraude. 

• Imitação de transtornos 
patológicos e de seus 
sintomas. 

• Finalidade utilitária: 
benefício ou proveito 
imediato para o simulador. 



Desconfiar sempre… 

• Contextos médico-legais 

• Discrepância acentuada entre o sofrimento e a 
incapacidade referidos pelo examinando e o 
exame objetivo e meios complementares 

• Falta de colaboração no exame e no tratamento 

• Personalidades anti-sociais. 

 



Objetivos e finalidades - Variedades de simulação : 

• Defensiva: evitar o cumprimento de sanção penal 
ou outra. 

• Ofensiva: desejo de vingança em relação a 
outrem. 

• Exoneratória: fuga do serviço militar.. 
• Lucrativa: mendicância, caridade… 
• Aduladora: praticada por discípulos, imitando 

comportamentos. 
• Ambiciosa: tal como a anterior, mas para obter 

prebendas, sinecuras, honrarias… 
• Afetiva: razões sentimentais… 



Simulação Lucrativa 

• Falso 

• Indivíduos que fazem do 
peditório a sua fonte de 
renda; 
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Simulação lucrativa 



Simulação lucrativa 

 



Simulação aduladora 

• Observar, periciar e valorar, lesões e 
sequelas.. 

• Cicatrizes, mutilações… 
• Documentação médico legal 
• Diversas modalidades penais (curandeirismo; 

charlatanismo; exercício ilegal da medicina; 
Fraude….) 
 
 

A perícia médico legal 



Classificação da natureza da fraude - Calabuig  

• Doença alegada: O examinando 
se limita a referir sintomas, sem 
sinais objetivos. 

• Doença imitada: A mais 
frequente, o sujeito tal como um 
ator tenta reproduzir sinais e 
sintomas. 

• Doença exagerada: Aumenta a 
intensidade de uma lesão 
existente. 

 



• Doenças provocadas: Induzidas pelo próprio 
(lesões auto infligidas). 

Classificação proposta por Calabuig segundo a 
natureza da fraude 



 



Lesões provocadas em momentos distintos –
profundidade regular – paralelas 

Lesões auto-infligidas  

Lesão muito recente 

Lesão não tão recente 



• Doença imputada: Patologia existente, mas de outra origem. 
 

Classificação proposta por Calabuig segundo a natureza da fraude 



Critérios para o  

NEXO DE CAUSALIDADE – ( Simonin ) 

1.Natureza adequada do traumatismo 
para produzir as lesões evidenciadas. 

2.Certeza diagnóstica. 

3.Exclusão da pré-existência do dano. 

4. Adequação da região atingida e a sede 
da lesão. 

5.Adequação temporal.  

6.Encadeamento anátomo-clínico ou seja 
a continuidade evolutiva. 

7.Exclusão de causa estranha. 

 



Dissimulação 

• O examinando oculta o estado mórbido de que padece. 

• Concursos públicos (alistamento militar, ingresso nas forças de 
segurança). 

• Seguros. 

 



Diagnóstico da Simulação 

• Não existe nenhum sinal 
patognomónico de simulação! 

• A demonstração deve se fundamentar 
em factos e não em suposições ou 
especulações. 

• O Perito deve ser isento. 
• A própria “simulação” pode ser o 

diagnóstico de “um verdadeiro 
transtorno psiquiátrico”. 



O exame indireto 

• As circunstâncias do alegado evento 

• O tipo e duração dos cuidados médicos 

• A evolução clínica 



O popular “kit para junta médica” 

• Excesso de órteses, uso incorreto e inadequado, sem 
prescrição médica 



O exame direto 

• Motivo do exame 

• Antecedentes pessoais e 
familiares 

• Personalidade prévia 

• Queixas 

• Exame físico 

• Exames complementares 

• Diagnóstico diferencial 

• Conclusões… 



Testes para simulação 
 1. Sinal de Mankoff: consiste em se deixar em repouso o sinistrado durante 

alguns minutos, depois de prévia contagem do seu pulso radial. Em 

seguida, rapidamente, comprime-se a região dolorosa ou alegada tal, e 

conta-se de novo a frequência cardíaca. Aumentada esta, presume-se pela 

existência da dor. Observadas midríase e miose pupilar com tal manobra, 
descreve-se o Sinal de Levi. 



“Se não podes vencê-los, confunde-os”  



Teste de Hoover 

• Quando solicitado que eleve a perna, o doente realiza uma 
força contrária com a outra perna, o simulador não ! 

• É preciso experiência e prática para se ter a sensibilidade na identificação 
destes sinais… 

 



Sinais de Wadell para “dor não orgânica” 



A simulação nas Lombalgias 

• A falta de comunicação clara do médico sobre a causa da lombalgia pode prolongar a 
recuperação e é um frequente fator de insatisfação. 

• Cuidados com rótulos  de “simulador”. 
• Cuidados na interpretação dos sinais de Waddel. 
 



Método de termografia infravermelha 

Em Perícia médica 



Aspectos psicológicos 

 



Durante o exame médico… 



Risco de Incapacidade crónica 

 



Bandeiras vermelhas para lesão 
potencialmente grave a serem despistadas… 



Sinistrose 

A simulação motivada pela “indenisofilia” 

 Afrânio Peixoto 



Literatura 

 



 



 



 



• A documentação é fundamental para a proteção do médico e do doente. 

• Cuidado com cirurgias desnecessárias. 



Alguns mitos e cuidados a serem 

lembrados 

• Acreditar que é raro!! 
• Associar a simulação a doença mental 
• Acreditar que o médico ou o perito não 

conseguem ser enganados!! 
• Acreditar em tudo que é dito 
• Medo de agravar o estado do examinando 

com manobras clínicas e periciais. 
  
“Todo simulador é um ator que representa 

uma doença conforme ele a compreende” 
– Ossipov ,1944 

 



O meu muito 

Obrigado 

“  O poeta é um  fingidor. 

Finge tão completamente 

Que chega a fingir que é dor 

A dor que deveras sente…” 

 

Fernando Pessoa 



 



 


