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Editorial

Dr.Pedro Leandro Zilli Bertolini 
Presidente da ABMLPM-SP

No presente momento em que muitos choram, alguns se 

deprimem,  outros visam o lucro enquanto homens que nada ainda 

conhecem de concreto e definitivo se dividem em idéias e atitudes 

diante de um vírus, a grande maioria segue sem saber qual o rumo 

correto a tomar.

Lembrei-me dessas palavras abaixo,  que várias vezes em 

minha vida cantei e orei e que agora mais que nunca se faz 

necessário colocar em prática na presença ou na ausências da 

religião pois todo ser vivo é provido de sentimentos e 

necessidades.
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   Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz

Onde houver ódio, que eu leve o amor

Onde houver ofensa, que eu leve o perdão

Onde houver discórdia, que eu leve a união

Onde houver dúvida, que eu leve a fé

Onde houver erro, que eu leve a verdade

Onde houver desespero, que eu leve a esperança

Onde houver tristeza, que eu leve alegria

Onde houver trevas, que eu leve a luz

Ó mestre, fazei que eu procure mais

Consolar que ser consolado

Compreender que ser compreendido

Amar que ser amado

Pois, é dando que se recebe

É perdoando que se é perdoado

E é morrendo que se vive

Para a vida eterna

Ó mestre, fazei que eu procure mais

Consolar que ser consolado

Compreender que ser compreendido

Amar que ser amado

Pois, é dando que se recebe

É perdoando que se é perdoado

E é morrendo que se vive

Para a vida eterna

Pedro Leandro Zilli Bertolini
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Papel dos exames e testes em psiquiatria forense.

Exames e testes em psiquiatria forense são meros coadjuvantes. Em psiquiatria forense vale a 
velha máxima que nos ensina que a clínica é Soberana.

Não é raro a tentativa de anulação de negócios jurídicos através de exames de imagem, tipo 
Ressonância Magnética de crâneo mostrando redução de determinada área, acompanhada de 
relatório neurológico informando que aquela área é responsável pela cognição.

Ora, o cérebro humano tem bilhões de neurônios, sendo que uns podem substituir outros do 
ponto de vista funcional, que é o que explica as recuperações em Acidentes Vasculares Cerebrais, 
muitas vezes surpreendentes. Portanto, para a avaliação das implicações psiquiátrico forenses, as 
aparências não contam e sim a funcionalidade.

Também não contam as opiniões do examinando sobre sua capacidade funcional, ou seja, não 
importa se ele acha que sua memória está deficitária, e sim, se ele tem real déficit mnêmico e se 
este é capaz de influenciar em suas decisões. O que compromete muito o prontuário ambulatorial, 
pois para o médico assistente, o que incomoda o paciente é relevante e alvo de tratamento. Para o 
perito, o que importa é se existe déficit real. Os prontuários ambulatoriais acabam tendo pouca 
prestabilidade para as perícias indiretas. 

COLUNA DE PSIQUIATRIA FORENSE

João Sampaio de Almeida Prado.

Dr. João Sampaio 

de Almeida Prado 

é uma 

personalidade 

consolidada e de 

destaque na 

História 

Paulistana, pelo 

seu trabalho em 

prol do 

desenvolvimento
científico na área 

médica e 
psicossocial.
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Isto embasa a resolução CFM que normatiza o atestado médico quando em seu 6º 
artigo, parágrafo 3º, estabelece a hierarquia dos documentos médicos, deixando claro que a 
conclusão pericial se superpõe ao atestado médico.

Quanto aos testes psicológicos, estes representam um corte transversal, ou seja, 
um retrato de momento, podendo até em alguns casos, subsidiar a conclusão pericial, mas 
nunca embasá-la posto que perícia médica é corte longitudinal, ou seja, baseado ao longo do 
tempo, passado e futuro, na forma de prognóstico. 

Para interdição o que importa é se o periciado está incapaz, mas também deve 
ser avaliado o prognóstico, pois a incapacidade pode ser provocada por intoxicação e cessar em 
horas, não justifica interdição, e para anulação de ato jurídico do passado, não basta o indivíduo ser 
incapaz, precisaria comprovadamente já estar incapaz à época dos fatos. Tudo isto foge à 
competência dos testes psicológicos que no exemplo de um quadro psicótico decorrente de 
toxinas, obviamente acusará incapacidade. Cumpre aqui lembrar que qualquer médico portador 
de grande experiência clínica, já curou alucinações e delírios com antibióticos, o que é natural 
quando o quadro é provocado por toxinas bacterianas, apenas para citar um exemplo de psicose 
situacional.

Como o teste reflete momento, um indivíduo com gastroenterite vai ser avaliado como 
inseguro e com razão pois está inseguro, por medo de uma evacuação indesejada e fora de hora, 
isto pode até justificar uma licença temporária, mas nunca embasar um laudo.

Além disto, como os testes são gabaritados, quem conhece o gabarito, obtém o 
resultado que quiser. Até mesmo o Rorschach, com toda sua sofisticação, quando aplicado a 
grupos de grande nível intelectual, logo se torna ineficaz pois o público alvo aprende rapidamente o 
que deve ou não enxergar nos borrões.

 Quanto ao famoso mini mental,  este foi criado para comparar momentos diferentes 
de indivíduos em comprovado processo de alienação e dar ideia da evolução temporal do quadro, 
para isto se presta e pode ser usado, por exemplo, para indicar que chegou o momento de 
enquadramento do caso na lei de isenção de imposto de renda por alienação mental, nada mais, 
sendo um teste extremamente simples, pode até ser gabaritado por um portador de retardo mental 
leve que seja treinado, e retardo mental leve é pacto mnemônico de incapacidade parcial, ou 
seja, incapacidade para atos complexos da vida civil. Além disto, se um indivíduo com 
inteligência normal, tiver interesse criminoso em simular situações de inimputabilidade, 
obviamente apresentara, por interesse, resultado abaixo do normal e enganará o perito 
improvisado. Portanto o uso do mini mental para avaliar capacidade jurídica, é na melhor das 
hipóteses, demonstração de infantilidade por parte do perito.

Concluindo, todos os testes apresentam seus resultados em função do 
enquadramento em um gabarito. Coisa que qualquer computador moderno pode fazer, e 
melhor que um ser humano pois tem maior capacidade mnêmica que nós. O que diferencia a 
inteligência humana e a sobrepõe à artificial, é a capacidade de abstrair, no sentido de tirar 
conclusões que não estão evidentes. Capacidade esta que é obrigatória para se ser um perito de 
fato.

Portanto, embasar conclusões periciais em testes ou exames, nada mais é que revelar 
incompetência como perito e desvalorizar a Especialidade, ao tentar fazer apenas o que um 
simples computador é capaz de fazer, municiando aqueles que querem pagar um laudo com 
quantias mínimas.
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                   Exames e testes têm seu papel como indicativo de algo que deve ser submetido a uma 
avaliação de uma inteligência superior à artificial, focado em atividade complexa, como 
plenamente reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina quando estabelece a hierarquia nos 
documentos médicos, conforme citado acima e plenamente embasado no ensinamento 
Hipocrático da individualidade daqueles que são objeto de nossa missão de vida.

            Desejo a todos que saboreiem o prazer de periciar, prazer que é senso percepção, 
privilégio de sermos peritos seres vivos e não maquinas meramente reproduzindo gabaritos.
   

João Sampaio de Almeida Prado

Forte abraço a todos e até o próximo mês.

Dr. João Sampaio de Almeida 

Prado 

Médico CRM 24431 SP - RQE 

36974 - RQE 29788. 
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Situação comum em perícia trabalhista é aquela em que 
o perito, depois de estabelecer nexo causal entre o trabalho e uma
patologia que leva à restrição ocupacional, ser questionado sobre se
esta leva à incapacidade parcial. Pois bem, este artigo tem o
objetivo de botar um pouco de “lenha na fogueira”.

Vamos aos conceitos:

Se o conceito legal de incapacidade laborativa é a 
impossibilidade de desempenho das funções específicas de 
uma atividade ou ocupação, em consequência de alterações 
morfo-psico-fisiológicas provocadas por doença ou acidente, eu 
posso compreender que o perito, para considerar 
capacidade ou incapacidade deve, obrigatoriamente, levar em 
conta a condição psíquica da pessoa. 

I n c a p a c i d a d e  e  a p t i d ã o :  n a  p e r í c i a
t r a b a l h i s t a  s e  p o d e  d e f i n i r  

i n c a p a c i d a d e  p a r c i a l ?
O s v a l d o  S é r g i o  O r t e g a
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  Ou seja: não é questão de dizer que, pela falta de um dedo, de uma 
mão ou de um membro superior há incapacidade parcial se a pessoa se sente, 
psíquica e plenamente apta. 

Inúmeras vezes fiz avaliação médica em indivíduos sequelados. Amputados 
na altura do joelho que se apresentavam para conduzir trator; amputados em terço 
médio do braço dominante para o trabalho como mecânico de caminhões; de 
tetraplégica para trabalhar no telemarketing. 

Portanto, se a perícia não avalia esta pretensão, pode-se considerar in-
capacidade parcial? 

Eu, particularmente, entendo que não, mesmo porque quem diz que 
existe incapacidade parcial é a Previdência Social, na Lei Federal 8.213/91, que é a 
norma para a concessão de benefícios, e não a norma trabalhista, de-finida pela NR 
7 da Portaria 3.214/78 e suas atualizações, que não vê terceira via: pois ou se é 
apto ou inapto. 

Auxílio doença só cabe na incapacidade total para uma função laboral 
definida, mas não para o trabalho como condição genérica, que, portanto, leva à 
incapacidade parcial e temporária. 

Se a incapacidade laboral for total para a função, mas sem possibilidade 
de recuperação (permanente), a lógica do benefício é outra. Os conceitos de 
incapacidade permanente e temporária, parcial e total, uni, multi ou omnipro-fissional 
são previdenciários por origem. 

E ainda: a incapacidade pode se considerada permanente, mas a pró-pria 
lei exige sua revisão a cada dois anos. Portanto, não é permanentemente permanente! 
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Quem deve definir a incapacidade parcial é o indivíduo ou o perito? 

     Se se pede resposta ao perito, mas sem o sujeito dono da sequela não se 
manifestar, pode-se concluir por parcialidade onde alguém não se acredita parcial, e 
considerar ausência de parcialidade em quem, mentalmente, se sen-te desta forma. 

    Estamos na fase da livre opinião ou no ditame da conclusão pericial, à 
revelia da pessoa?

    Mas como deve, por consequência desta visão, o Juízo quantificar uma 
reparação, se nós peritos não lhe apontamentos parcialidade? Sinceramente, este 
problema não é do perito. 

    E pior, muitos peritos ainda pretendem apontar percentuais de parciali-
dade, seja em graduação leve (25%), moderada (50%) e máxima (75%), seja pelas 
tabelas da SUSEP, do DPVAT, de Portugal, e por outras mundo afora.

    Mas e a proposta ideal? O conceito, ora. Se aceito o bio-psico-social na 
incapacidade, não há outro modo: parcialidade laborativa só cabe na avaliação 
multidisciplinar, pela CIF, pelo modo de avaliar além do isolacionismo médico.

    E o que, finalmente, podemos apontar? Aptidão ou inaptidão. E olhe lá, 
porque alguém ainda pode nos dizer que capacidade laborativa é o mesmo que aptidão 
laborativa. 

Será? Mas aí é outro assunto. Outro artigo.

Osvaldo Sérgio Ortega
Especialista em Medicina Legal e Perícias Médicas
Especialista em Medicina do Trabalho.
Perito judicial
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Perícia Ortopédica – Metodologia 
no Sentido Amplo

  O título, por certo, destaca o termo metodologia, derivação da palavra 
“método” (do Latim “methodus“), cujo significado é “caminho ou via para realização de algo”. 
Podemos então descrever metodologia como uma série de procedimentos realizados para 
desenvolver um trabalho, no caso específico, o Laudo Pericial, fruto do exame clínico, da 
avaliação crítica de documentos e demais componentes que envolvem a perícia médica no 
âmbito geral, diferentes passos que trazem à tona também a necessidade de métodos/
procedimentos adequados para o melhor desempenho na execução de cada um deles. Tem-
se então o termo “metodologia” no sentido mais amplo da palavra, cuja aplicação ganha vulto 
nos diferentes momentos dentro do cotidiano do médico perito. 

Restringindo-se inicialmente à metodologia aplicada ao “Laudo Pericial”, uma ótima 
maneira de entendermos seu significado consiste em tentarmos nos colocar na posição de 
quem vai apreciá-lo, oportunizando-se então a seguinte pergunta:
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 O que esperar de um laudo pericial? 

A questão parece elementar e de resposta aparentemente simples, mas muitos a 
ignoram quando iniciam na arte de periciar. 

Espera-se de um laudo pericial, que ele seja norteado pela clareza e distribuição 
equilibrada, com realce dos aspectos técnicos médicos relevantes e finalização objetiva 
antecedida por exposição concisa e até algo didática do raciocínio lógico que levou à sua 
conclusão; isso em contrapartida a apresentações que transmitam prolixidade, forma que 
entorpece e sinaliza para um pseudoconhecimento do assunto, não raramente carreando 
excessiva exposição de leis, que junto a artigos supostamente “científicos” copiados e colados a 
partir de alguma fonte buscada na internet, passam a ocupar quase que inteiramente o corpo do 
trabalho apresentado. Laudos periciais devem fugir da confusão, imprecisão e ambiguidade, 
palavras sinônimas que servem de alerta ao profissional que deseja ter seu trabalho valorizado e 
distanciado de críticas que acabam se fundamentando perante equívocos efetivamente 
cometidos. Ter que procurar com lupa onde se encontra o raciocínio aplicado pelo perito que o 
levou a concluir por “x” ou por “y” em meio a um amontoado de informações sem interesse 
prático é um dos fatores que descreditam seu conteúdo, da mesma forma que aquelas 
“respostas” a quesitos que reportam o leitor ao corpo de um laudo que, boa parte das vezes, não 
as contemplam, situação que acaba se revelando desenhando contorno de esquiva a questões 
técnicas e diretas.

Vem então a ênfase à metodologia que, mais do que simples objeto contextual, deve 
ser entendida como obrigatória num laudo pericial, especialmente quando nos atentamos aos 
ditames do artigo 473 do CPC e da Resolução 2.183 do CFM, que fornecem, além das previsões 
legais para a sua confecção e normas para o estabelecimento do nexo causal, respectivamente, 
diretrizes para um trabalho mais bem elaborado, uma vez que destacam alguns dos aspectos 
essenciais para a boa prática. Note-se que o primeiro ressalta “a necessidade de indicação do 
método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos 
especialistas da área do conhecimento da qual se originou” (inciso III), em que destaco o uso da 
palavra “conhecimento”, que também é exaltada na referida Resolução do CFM, que assinala, no 
inciso V do artigo 2º, o dever do médico em considerar a “literatura científica”, antes retratada 
como “literatura atualizada” (Resolução 1.488/98). 
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      Uma vez dispostos os comentários acima, natural que surja outra questão:

O que seria uma metodologia adequada?

Embora recomendável que uma pequena porção do laudo pericial se dedique a descrever 
a metodologia utilizada, é natural que ela se expresse tacitamente no corpo de um laudo pericial bem 
confeccionado, notoriamente por meio da própria sequência com que os itens são produzidos e 
distribuídos, cada qual destinado a aspecto reconhecidamente relevante no contexto da matéria sob 
apreciação, bem como pela maneira como cada tema é abordado e depois dissecado na discussão 
do laudo. 

O presente artigo não se presta a dissertar sobre formatação e configuração de um laudo 
pericial, mas é esperado que seu corpo contemple a exposição do objeto da perícia seguida de itens 
óbvios como identificação e histórico profissional (registros profissionais), assim como alguns mais 
descritivos que incluem aspectos ocupacionais e clínicos (descrição das atividades profissionais, 
história clínica e eventuais afastamentos relacionados às doenças citadas na Inicial), hábitos, 
antecedentes pessoais, exame físico geral e específico, entre outros a critério do profissional 
executante, culminando com espaço dedicado à análise técnica-científica, momento em que o expert 
aplica - na prática - todo o seu conhecimento numa maneira organizada, geralmente no que 
denomina de “Discussão”. É na “Discussão” que o perito pode então discorrer sobre os elementos 
que entende como relevantes, em sequência expositiva lógica, coerente e fundamentada, fazendo 
uso de linguagem simples que transmita o curso do raciocínio que culminará na conclusão do laudo.

Metodologia no sentido mais amplo

Expostas as colocações acima, mais restritas a aplicabilidade no laudo pericial, partimos 
para um olhar mais amplo do que representa metodologia na prática pericial como um todo. Não 
custa lembrar, agora mais especificamente quanto ao laudo pericial ortopédico, que antes da sua 
confecção vem todo um ato pericial direcionado a condições envolvendo o sistema 
musculoesquelético, propriamente dito, especificação que exponencia a importância da valorização 
dos métodos e procedimentos aplicados na prática. O ideal numa perícia ortopédica é que ela 
também seja conduzida objetivamente pelo médico perito, o que requer metodologia e certo 
pragmatismo, que exercitados repetidamente tendem a conferir uma progressiva segurança, seguida 
de maior agilidade e, por conseguinte, maior produtividade com menor oportunidade para o erro. 

Desnecessário lembrar que o expert, além de conhecer a fundo o que representa estado 
normal (pleno entendimento de anatomia, biomecânica, fisiologia...) e o que reza a literatura científica 
para estados patológicos do sistema musculoesquelético, deve se manter sempre atualizado quanto 
às informações técnicas de elevado conteúdo, para aí então poder repetir os procedimentos na 
direção correta. Pragmatismo significa praticidade, objetividade; fazer o que tem que ser feito através 
de um bom desempenho – sem espaço para hesitações – e isso se obtém com o tempo, mediante 
repetição do que é certo. Repetir o correto numa maneira rotineira significa treinar, melhor forma de 
combater dificuldades comuns encontradas na prática pericial relativa a essa especialidade, das 
quais recordo como exemplos, certa insegurança ao examinar o periciando sem uma sequência que 
se desenvolva naturalmente dentro do ato pericial, ou mesmo a primazia por obtenção e exaltação a 
dados desinteressantes, deslize que pode se repetir quase que inconscientemente.
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Ao falar em treino / repetição dentro do contexto de uma metodologia adequada, abro 
espaço para a ciência de que além de aplicá-la, há que se atentar para seu uso na melhor forma 
possível, o que inclui o exercício do próprio raciocínio diante de uma série de situações e nuances 
afins a uma perícia ortopédica. Esse exercício de raciocínio dentro da metodologia adequada abraça 
vários tópicos, assunto que permitiria me estender com várias colocações, mas que ultrapassaria em 
muito o espaço destinado ao artigo. No entanto, é possível entonar algo prático que elucide essa 
ideia reportando-me à busca do pleno discernimento entre o que se pergunta numa anamnese e sua 
relação com o fim, pontuando que dados importantes extraídos quase que de uma forma automática 
durante a entrevista pericial, embora dentro do estipulado como ação prevista numa boa 
metodologia, nem sempre são acompanhados de razoável atenção ou mesmo entendimento dos 
mecanismos de associação. 

Exemplo mais simples consiste em subvalorizar a influência de hábitos e 
antecedentes (pessoais e familiares) dentro de determinados contextos patológicos, os quais 
muitas vezes são lançados a um plano ínfimo, que na pior das hipóteses se dá em razão de 
subentendimento da importância no cerne da doença musculoesquelética constatada, não 
esquecendo que o caráter multifatorial está presente em boa parte das doenças ortopédicas, sendo, 
portanto, fundamental que o médico perito compreenda e realmente considere, com a devida 
coerência e propriedade, as diversas variantes possíveis em cada condição que se apresente a ele, 
fazendo valer a oportunidade de colher informações com maestria para o uso dentro do contexto. É a 
associação entre coleta lógica de informações e o conhecimento solidificado das principais 
correlações e aplicabilidades práticas, o que nos remete a ter plena ciência de que a ação de extrair 
informações no modo automático não basta por si só, pois há que existir o devido entendimento e 
posicionamento do dado obtido após questão ao periciando sobre determinado assunto, 
justificando seu espaço no valioso tempo da perícia. É um claro exemplo que serve para ressaltar a 
ideia de que o seguimento de uma metodologia considerada adequada não deixa de requerer o 
devido entendimento e treinamento de cada elemento contido em seu escopo.
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  Finalizo o presente artigo repetindo parte constante em seu início, mais 
pontualmente no concernente à metodologia ideal como aquela que nos guia ao “caminho ou 
via para realização de algo”, no caso, o produto do mais elevado conhecimento da matéria 
colocada a cargo do expert.
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Simulação – Desafios 
da Perícia Médica

Elaine Arbex Buono
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PARTE II

Tipos de Simulação:
Em diversos tratados e estudos nos deparamos com os mais variados classificadores de 

tipos de simulação. O que nos chama a atenção é quanto às características da simulação, para 
que se destina e as modalidades de simulação.

Em um excelente trabalho sobre reflexão sobre a simulação em Psiquiatria forense, Dr. 
Antonio Mourão Cavalcante (Simulação, A mentira da dor) tivemos a oportunidade de entender 
um pouco sobre a simulação em Psiquiatria Forense, conforme demonstraremos a seguir:

De acordo com a classificação de Almeida Jr. (1957) em seu livro Lições de Medicina 
Legal encontramos descritos três tipos de simulação:  

Na área da psiquiatria:
a) As simulações que não têm lesão (lesão inexistente). Nesse caso o indivíduo

centra o discurso nos sintomas ditos subjetivos e a objetividade na psiquiatria é, sobretudo o 
sofrimento. Como o médico pode lidar com isso? Na clínica médica seria o sintoma dor, 
igualmente subjetivo. O sofrimento alegado organiza-se a partir de um episódio que ele 
demonstra, ou um delírio que ele constrói. Como refutar que aquilo não estaria acontecendo? E 
mesmo determinados tipos de lesões são “criadas”. Por exemplo, colocar na urina que leva 
para exame, um pouco de açúcar. Vai dar diabetes! Ou então, conseguir o escarro de um 
tuberculoso. A radiografia de alguém lesionado. Mas, na realidade a pessoa não tem nada.

b) Lesões que a pessoa apresenta, mas que são independentes da atividade
laborativa. Ele já possuía antes do ingresso no trabalho ou em serviços públicos, ou forças 
armadas etc. São situações pré-contextuais, de antes. Nesses casos o que se pode dizer é que 
algumas vezes resulta de um exame seletivo negligente, não muito preciso e que permitiu o 
ingresso (...)

c) Lesões dependentes do trabalho. Seriam doenças alimentadas pelo desejo da
simulação. Problemas que o indivíduo possui, mas não cuida. Ele simplesmente deixa correr. 
Por exemplo, o hipertenso que não se trata. Acaba dando algum tipo de complicação. Idem, um 
funcionário diabético que não se cuida. Ou, ainda mais frequente, os casos de alcoolismo. 

Dr. Antonio Miguel Leão Bruno (1941), em sua defesa de tese divide a simulação em 
modalidades para uma melhor compreensão sob o aspecto médico legal.

São cinco as modalidades de acordo com a gravidade dos meios de que o simulador 
lança mão:

1. Simulação verdadeira;
2. Agravação voluntária;
3. Imputação inexata;
4. Dissimulação;
5. Exageração.
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1. Simulação Verdadeira: é aquela por via da qual o seu autor inventa ou imita uma 
lesão corporal, perturbação funcional ou doença, a fim de, com este meio ilícito auferir 
vantagens pessoais. 

Na simulação verdadeira há simulação do acidente, a simulação da causa, e a 
simulação dos pretendidos efeitos desse pseudo-acidente. Nesta modalidade podem ser 
incluídas as simulações de fenômenos assim subjetivos como objetivos. Dentre os primeiros 
menciona-se a dor, anestesias, neuroses, epilepsias, paralisias, cegueiras, surdez, mudismo, 
etc. e dentre os segundos,  afecções cutâneas, hemoptises, hematêmeses, albuminúrias, 
hematúria, etc.

2. Agravação Voluntária: (...) o ato por via da qual o empregado recorre 
voluntariamente a meios ilícitos para fazer piorar sua lesão corporal, perturbação funcional ou 
doença, com o intuito de auferir determinadas vantagens. Intencionalmente uma lesão pode ser 
agravada, como por exemplo: a aplicação de substâncias irritantes em um ferimento ou 
inobservância das prescrições médicas.

3. Imputação Inexata: É aquela modalidade da qual o empregado atribui
dolosamente (IMPUTAÇÃO INEXATA CONSCIENTE) ou até de boa-fé (IMPUTAÇÃO INEXATA 
INCONSCIENTE) a um traumatismo de fato ocorrido, uma lesão corporal, perturbação funcional 
ou uma doença pré-existente ou superveniente mesmo, mas sem que haja nexo real da causa e 
efeito. Na imputação inexata consciente se reserva o nome de Imputação Falsa.

4. Dissimulação: Em infortunística é aquela espécie de fingimento que consiste em 
ocultar o seu autor uma determinada lesão corporal, perturbação funcional ou doença, com o 
intuito de ser tido como são, a fim de obter um emprego ou um seguro de vida, ou, ainda, para, 
após ter ingressado no trabalho com esse ardil, atribuir uma origem traumática ao mal de que já 
padecia e, destarte, exigir ilicitamente uma indenização. Na simulação verdadeira o autor 
inventa ou imita uma lesão corporal, perturbação funcional ou doença. Na dissimulação não há 
invenção ou imitação de uma lesão corporal, perturbação funcional ou doença. Há realmente 
uma lesão corporal, perturbação funcional ou doença. Neste último caso, o mal de que se 
lamenta o empregado já preexistia. Já preexistia e, de caso pensado, fora cuidadosamente 
encoberto.

5. Exageração: é o ato de exagerar, encarecimento, amplificação. Significa 
amplificar, encarecer, representar as coisas maiores do que são; exagerar as suas grandezas, a 
sua dor e seus males. (...)
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 Nos infortúnios do trabalho o autor da interessante modalidade de 
simulação que ora abordamos – exagera a lesão corporal, perturbação funcional 
ou doença e, ao mesmo tempo, encarece-a, isto é, pretende fazer subir o 
preço da indenização. 

Em infortunística, pois, dizemos que há exageração consciente (...) 
quando o empregado amplifica fingidamente o seu mal com o intuito de iludir 
terceiros e tendo em vista obter o máximo proveito de um acidente, inda 
que insignificante. (A.M. Leão Bruno).

De acordo com Francesco Carrara: “Ao passo que na simulação se faz 
aparecer o que não existe, na dissimulação se esconde aquilo que existe. 
Uma, provoca falsa crença dum estado não real; a outra, oculta o 
conhecimento dum estado existente. Aquela tem na mira uma ilusão externa; 
esta, uma ocultação 

externa. Dissimula-se, destarte, a ira, o ódio, o rancor. A finalidade do 
procedimento para o indivíduo, assim na simulação como na dissimulação, é, 
enganar, caráter fundamental das várias formas simulatórias. Na simulação se 
quer enganar, por isso que seu autor pretende que se acredite na existência 
de um estado mendaz e, na dissimulação, na inexistência de um estado 
efetivo. A simulação é um fantasma; a dissimulação, uma máscara”. 

Calabuig propõe outra classificação que contempla as principais 
modalidades de acordo com a finalidade do Autor (C. H. Durão e F. Lucas 
– 2015):

1. Simulação defensiva: quando se pretende evitar uma sansão penal
ou condenação;

2. Simulação ofensiva: quando se pretende atribuir uma lesão a
terceiros, como vingança;

3. Simulação lucrativa: é o exemplo dos mendigos que exploram a
piedade alheia como forma de ganho pessoal;

4. Simulação aduladora: praticada por discípulos e cortesões, que
imitam os comportamentos ou padecimentos dos mestres ou poderosos em 
busca do reconhecimento pessoal;

5. Simulação ambiciosa: semelhante à anterior, mas com o objetivo
de obter honrarias e outras sinecuras (benesses).

6. Simulação afetiva: motivadas por razões sentimentais, amorosas ou
rancorosas.
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Ainda podemos encontrar nas obras do Professor Gilberto Calabuig, Especialista em 
Medicina Legal e Toxicologista, de acordo com natureza da fraude clínica a seguinte 
classificação:

1. Doença provocada: São induzidas pelo próprio, como resultado de lesões auto
infligidas. Neste caso, trata-se de lesões reais, porém são simuladas na sua intenção 
fraudulenta pela finalidade utilitária de sua origem. 

2. Doença alegada: É a mais elementar de todas, limitando-se ao simples
fingimento de sinais e sintomas. 

3. Doença imitada: É a mais frequente de todas. Tal como um ator, o simulador
interpreta todo o quadro sintomatológico da doença alegada.

4. Doença exagerada (metassimulação): É sem dúvida difícil saber até onde
termina a verdade e começa a mentira, já que aqui existem sinais e sintomas verdadeiros, mas 
o simulador apenas os exagera.

5. Doença imputada: Existe uma doença pré-existente, que não é exagerada, ou
simulada, mas o simulador apenas tenta falsear a sua origem, atribuindo à outra causa. 

6. Doença dissimulada: Ao contrário de tudo que já foi exposto, o objetivo é ocultar
o verdadeiro estado mórbido, ou minimizar os seus efeitos, como forma de ingresso nas
Forças Armadas ou obtenção de seguros.

Neste diapasão podemos aceitar a classificação de Almeida Jr, conceituado médico 
legal que classifica os casos de simulação para fins de indenização em: lesões inexistentes, 
lesões existentes, mas independentes do trabalho e lesões parcialmente dependentes do 
trabalho. As lesões independentes do trabalho são, por sua vez, divididas em: pretextadas e 
provocadas. As primeiras são lesões de outra natureza atribuídas ao trabalho, e no último, 
lesões causadas intencionalmente pelo trabalhador. As lesões parcialmente dependentes do 
trabalho são classificadas por este autor em: agravadas e prolongadas. (C.H. Durão e F. Lucas 
(2015).

Vanrell (2015), odontólogo legal e antropologista, em suas obras, classifica de maneira 
mais detalhada quatro situações básicas que podem ajudar a definir o tipo de simulação por 
parte do autor periciado:
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a. Simulação: quando o autor alega uma perturbação claramente inexistente,
demonstrando que estudou e decorou os mínimos detalhes, os sintomas e sinais de 
complexos quadros clínicos ou síndromes;

b. Metassimulação: quando se observa o autor alegando sintomas com exagero
das perturbações que realmente apresenta, tornando o quadro mais “caprichado”.

c. Parassimulação: quando o autor tenta lapidar ou enriquecer o quadro com
perturbações que extrapolam a sintomatologia inerente àquele tipo de patologia que o 
acomete;

d. Dissimulação: quando o autor esconde, propositalmente, perturbações da qual
é portador, visando enganar o médico quando da realização de exames admissionais, 
periódicos ou demissionais.

Elaine Arbex Buono
Perita Judicial 
Especialista em Medicina Legal e Perícias 
Médicas;
Especialista em Medicina do Trabalho;
Professora convidada no curso de Pós-
Graduação em Medicina do Trabalho da Santa 
Casa de Misericórdia de São Paulo 
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Minha convivência com vinhos data em tempos remotos. Venho de uma família de origem italiana e 
quando criança via meu avô paterno colocar vinho na sopa, mais precisamente no “capeletti in brodo”. Hábito que 
transmiti para meus filhos e minha neta mais nova. Desde esta época me tornei um apaixonado por vinho. 

Tentei fazer vários cursos para conhecer à fundo tudo que se referia à esta bebida dos deuses, mas nunca 
conseguia tempo para fazê-los. Então minha experiencia se pautou na prática e algumas leituras, sem contar que durante 
qualquer viagem procurava saber se no local havia vinícolas, as quais visitava sem medo de perder tempo. 

 Sempre extraia alguma coisa de bom. Conheci várias vinícolas, desde as mais conhecidas como as que nunca 
ouvi falar tal como na África do Sul. Diante desta pequena introdução vou passar agora a falar dos aspectos principais da 
Arte de Degustar o Vinho.
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A arte de degustar um bom vinho 

1
Diminui o risco 
de aterosclerose

2
Diminui a pressão 

arterial

3
Reduz o risco de 

problemas 
cardíacos



    O vinho se difere de outras bebidas quando são 
escolhidos como acompanhamento de almoço e ou 
jantares, comemorações, festas etc. Requerem alguns 
requisitos básicos no que diz respeito inicialmente à 
temperatura. Caso você não tenha uma adega (pode ser 
pequena) necessário algumas recomendações:

     O vinho branco tem menos exigência que o vinho 
tinto. Pode ser colocado na porta da geladeira um dia 
antes de ser consumido, numa temperatura menor do que 
indicada para esses tipos de vinho. Já o vinho tinto não 
pode ser deixado em geladeira, com exceção dos vinhos 
jovens, os quais podem ser “esquecidos” em temperaturas 
baixas, porém quando consumidos devem ser retirados 
de baixas temperatura uma hora antes. Já os vinhos 
encorpados devem ser consumidos em temperatura mais 
amena (ambiente) pois não aceitam mudanças bruscas de 
temperatura.

        Costumo dizer que degustar não é beber. Só se ingere 
um bom vinho quando a etapa da degustação tiver sido 
realizada em sua totalidade à saber:

      Primeiro contato com o vinho é visual. Demonstra 
um indicativo das condições que se encontra o vinho. As 
cores variam dependendo do tipo de uva e a idade do 
vinho, tanto para vinhos brancos, tintos ou rosés. Um 
vinho tinto quando jovem mantém a coloração entre o 
tom rubi e granada. Na medida que vai envelhecendo vai 
tornando mais escuro – atijolado. Os brancos seguem, 
caminho inverso. Um vinho branco jovem apresenta a 
cor amarela esverdeada e com o passar do tempo para 
tom dourado ou âmbar.

   Aroma do vinho: é a parte mais gostosa da 
degustação. Gire a taça com cuidado, aproxima do nariz e 
sente o aroma do vinho. O vinho não pode ter cheiro nem 
gosto de uva. Dependendo da intensidade do vinho 
podemos sentir aroma de frutas vermelhas, chocolate, 
flores, vegetais e até fermento misturado à um dos 
aromas citados.

        Sabores e estrutura do vinho: Podem ser descritos 
da mesma maneira que o Aroma. Coloque um gole na 
boca e aguarde alguns segundos até o paladar distinguir o 
sabor. Outro aspecto importante que deve ser analisado 
na degustação é a estrutura do vinho, isto é, doçura, 
acidez, tanino e corpo. 

       Doçura é identificada na ponta da língua. Acidez 
nos faz salivar (captada pelas laterais da língua), os 
taninos presentes nas cascas das uvas são sentidos na 
gengiva. O corpo do vinho pode ser classificado como 
leve, corpo médio ou encorpado. Com a prática estas 
características serão mais fáceis de serem identificadas.

     Para os iniciantes recomendamos começar pelas 
uvas mais fáceis: Merlot e Carbenet Sauvignon. 

Uvas do novo mundo: Malbec da Argentina, Camenere 
do Chile, Carbenet Sauvignon e Zinfandel americanos, 
Merlot e espumantes do Brasil.

      Uvas do Velho Mundo: não é o tipo de uva que 
devemos procurar, mas sim o terroir, tais como: na 
Espanha vinhos da região de Rioja, em Portugal Douro 
ou Alentejo, com exceção da Itália e França que são as 
uvas, isto é: na Itália os Primitivos, Negroamaros, 
Sangiovese e Barolo. Na França Borgonha e Bordeaux .  

Como dizem os antigos, vinho é a bebida da Biblia!!!!!!

Saúde e boa Degustação.

Dr. Antonio Buono Neto
Médico especialista em Medicina Legal e Perícias 
Médicas e Medicina do Trabalho pela AMB
Ex-presidente da Sociedade Paulista de Medicina do 
Trabalho
Ex-presidente da Comissão de Perícias Médicas  da 
ANAMT
Perito Judicial
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Brigadeirão sem forno
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Bom apetite
Tempo: 20min (+4h de 
geladeira)

Rendimento: 6 porções
Dificuldade: fácil

Ingredientes do brigadeirão 
sem forno

• 1 xícara (chá) de leite
condensado
• 1 xícara (chá) de creme
de leite
• 250g de chocolate meio
amargo derretido
• 4 colheres (sopa) de
achocolatado em pó
• 2 colheres (sopa) de
rum
• 1 envelope de gelatina
em pó sem sabor
• Óleo para untar
• Chocolate granulado e
cerejas em calda para decorar

Modo de preparo

No liquidificador, bata o leite 
condensado, o creme de leite, 
o chocolate meio amargo, o
achocolatado em pó, o rum e a
gelatina preparada conforme as
instruções da embalagem por 2
minutos.

Despeje em uma fôrma de 
buraco no meio de 20cm de 
diâmetro untada e leve à 
geladeira por 4 horas ou até 
firmar. 

Retire, desenforme e decore 
com chocolate granulado e 
cerejas. 
Sirva.

COLABORAÇÃO: Ângela 
Cardoso e Fernando Santos

https://www.terra.com.br/vida-e-estilo/culinaria/guia-da-cozinha/
brigadeirao-sem-forno-sobremesa-rapida-e-
classica,a79a143944016eba0a3d046b6e03a464pi55jg07.html 
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