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INTRODUCÇAO

Em cumprimento da lei que me obriga a apresentar e defender uma these, como ultima prova do
meu tirocínio escolar, e usando da liberdade que me
é facultada sobre a escolha do assumpto, escolhi de
preferencia a qualquer outro no vasto manancial das
sciencias medicas— A simulação na marinha e
exercito.
Não quero provar d'esté modo que me acho habilitado a desenvolver este assumpto, melhor de que
qualquer outro, mas como aspirante a facultativo da
armada, escolhendo a Simulação para objecto da minha dissertação inaugural, tive principalmente em
vista estudar um assumpto que me fosse util, altendendo ás condições especio.es do meio em que sou chamado a fazer clinica.
De mais, a Simulação não é só frequente no exercito de terra e mar. A classe civil offerece-nos também

exemplos bastante numerosos; assim não é raro ver
um individuo intimado judicialmente para fazer parle
d'um jury, para servir de testemunha, tutor, etc.,
pretextar uma doença, para assim se subtrahir a esta
obrigação ; nos arsenaes, nas fabricas e nas officinas
é uso vulgar exagerarem as doenças unicamente para
obter uma reforma; os pobres desde tempos remotos
que simulam e exageram doenças com o único fim de
excitarem a commiseração publica, e por ultimo vêem
os estudantes que, para não irem ás aulas, pretextam
algumas vezes doenças, sem que de resto o Estado ou
a Sociedade fiquem lesados.
Mas o exercito é que nos apresenta o grande monopólio da Simulação, e comprehende-se porque.
Os nossos soldados, sendo em via de regra recrutados dos campos, onde gosam toda a liberdade no
seio de suas famílias, lêem horror á dura disciplina

da vida militar, ás viagens para climas inhospitos,
ao mar e aos exercidos rigorosos a que não estão
acostumados, ao afastamento da sua família e das
pessoas que lhe são queridas e sobretudo ás guerras.
Em tempo de paz este fraco amor pela Pátria é
só prejudicial aos camaradas, que teem de lhes supportât- as fadigas do serviço : mas em tempo de guerra
a falta d'esté dever, em que todo o cidadão está para
com a Pátria, é muito mais grave.
Mesmo os próprios soldados voluntários, levados
por o arrebatamento que lhes causa o brilho das fardas, ou movidos por uma exaltação fictícia, desanimam desde os primeiros dias de tirocínio, lamentam
uma resolução irreflectida, e procuram por todas as
maneiras subtrahir-se à obrigação que contrataram.
A Simulação apparece-lhes então como um meio
certo de reparar o seu erro. Animados pelos conselhos

d'aquelles qué já fizeram tentativas n'este sentido, esclarecimentos que estes mesmos lhes prestam tomados
em melhores fontes, decididos emfim a supportât as
provas mais tenazes, o simulador entra no Hospital,
armado de toda a energia, para conseguir assim o
fim que tem em vista.
Ora o medico militar- está n'estas condições, mais
do que qualquer outro, exposto a ser enganado por
aquelles a quem a sua clinica é principalmente destinada; e querendo cumprir as suas obrigações com
precisão e imparcialidade, não prestando assistência
a um impostor, nem declarando culpado um innocente, precita de ter um conhecimento profundo do
modo como se simulam as doenças, e dos meios de
descobrir as fraudes.
Na realidade, diz-nos Boisseau, não ha senão uma
maneira de combater a simulação — é por o perfeito

conhecimento dos costumes do soldado e das doenças
simuladas, por a observação sagaz e assídua e por o
emprego dos meios scientificos — ophtalmoscopio, laryngoscopy, sphygmographo, rhinoscopio, sthetoscopio, chimica, etc. — com que a sciencia felizmente
nos tem dotado, que se chega a desmascarar mais
facilmente os simuladores.
Mas a sciencia por si só não basta; a experiência,
a prudência e sobretudo uma energia tenaz e inflexível, adaptada não ao caracter do medico, mas ao do
doente, devem ser os nossos guias.
Quaes são então os meios que o medico militar
deve empregar principalmente em presença d'um simulador instruído, astucioso e intelligente?
i." Deve sobretudo apoiar-se na symptomatologia
da doença ; porque é esta que lhe fornece os meios
mais poderosos.
3

2.° Deverá verificar se a idade, o aspecto exterior, o temperamento e género de vida da pessoa suspeita, concordam com a doença que pretende ter.
3." A situação moral d'um individuo pôde fazer
concluir do grau d'aptidão da pessoa a representar o
papel duvidoso que ella escolheu, e fazer basear sobre
os dados obtidos o plano e a direcção das pesquizas
proprias a descobrir a verdade.
4.° Dirigir ao doente perguntas, que não tenham
relação nenhuma com a doença.
5.° E indispensável attender muito particularmente ás causas capazes de produzir a doença.
6° O medico recorrerá muitas vezes a processos
engenhosos, e d'alguma forma improvisados ; observará a maior reserva nas suas palavras, não exprimirá opinião nenhuma diante dos doentes, nem dos
enfermeiros, nem mesmo em certos casos diante dos

collegas. Só o simulador deverá conhecer o pensamento do medico, e adivinhal-o-ha melhor do que
ninguém por um gesto, por um olhar, por uma inflexão de voz que passará despercebida dos assistentes. Nada além d'isso se oppòe a que o medico lhe
ponha abertamente a questão, mas á maneira de segredo e sem discussão.
7.° A humanidade impõe-nos o dever de proscrever as ameaças e os tratamentos demasiado rigorosos.
N'este ponto todos os auctores são da mesma opinião, mas os seus actos estão muitas vezes em contradicção com as suas theorias. A importância d'esté
assumpto obriga-nos a dar d opinião dos medicos
mais auctorisados, que teem tratado d'esté assumpto.
Percy e Laurent (') dirigem aos medicos militar
(*) Diccicraario em 60 volumes. Artigo Simulação.

res as seguintes recommendações :■ «Se o medico deve
ser justo e não omittir nada, ou nada desprezar para
apoiar a sua decisão em bases solidas, é permit tido,
necessário mesmo, submelter a provas os homem com
os quaes nada se pode obter d'outro modo, mas essas
provas não devem apresentar perigo nenhum, nem
expor o individuo a qualquer consequência pernicio
sa. » Algumas linhas mais adiante: «.temse tentado
algumas vez es ensaios dolorosos e manobras violentas,
que sem nada fazerem confessar ao individuo robusto
e decidido que as supportava com constância, espa
lhavam o terror e indignação nos espectadores. Este
procedimento indigno de homens honestos e delicados,
é reprovado pela justiça e pela raz ão ; todos os meios
violentos devem ser regeilados como cruéis e perigo
sos; são ineficaz es, fallaz es e não podem fornecer se
não resultados contradictorios. » E era comtudo este

medico que mandava dar varadas nos inns dos simuladores d'incontinencias d'urina na supposta intenção
de dar tom á bexiga.
Prova-nos isto mais uma vez, que a pratica é
muito mais difficil que a theoria; e que os homens,
ainda que animados das melhores intenções, nem
sempre sabem evitar o escolho.
Deve-se apontar entretanto, e isso faz diminuir
aos nossos olhos a culpa de Percy, que nós damos hoje
á palavra — violento — uma significação muito mais
lata. Com effeito, o que nos parece hoje muito bárbaro, não o era certamente tanto na época em que
este medico vivia. M. Champouillon, antigo professor no Val-de-Grace, — não hesitava em empregar os
meios dolorosos, e elle mesmo diz na sua clinica das
doenças simuladas, que é dever do medico militar
empregar vesicatórios, ventosas, cautérios e duches

frias. Parece mesmo accrescentar, com pezar, que
«a dieta é formalmente interdicta nos casos em que
o individuo estivesse em condições de comer. »
Boisseau, antigo professor no Val-de-Grace, que
escreveu um tratado, com certeza o mais notável sobre este assumpto, formula assim a sua opinião:
«não devemos privar-nos de recurso nenhum, comquanlo que elle seja licito. . . Compete-nos procurar
arrancar a verdade, obter a confissão.
Se ás vezes ficamos na duvida, não se deve receiar
declaral-o, se a sciencia é insuficiente para nos esclarecer: sem uma falsa vergonha, nós devemos confessar
a nossa impotência.
Quando, depois d!uma observação minuciosa e prolongada, subsistir a duvida no nosso espirito, não temos senão uma conducta a seguir: faliar em favor do
homem, suspeito; mais vale enganarmos-nos dez vezes

do que terem de nos censurar a condemnação d'um.
homem, cujo mal se não soube reconhecer. D'antes recorria-se muitíssimas vezes aos meios dolorosos. . .
Em these geral, eu julgo que se deve repellir o emprego de qualquer d'estes meios. A questão foi abolida, não cabe a nós resuscital-a.
Ha casos comtudo em que parece estarmos auctorisados a recorrer a alguma medicação um pouco
violenta, em presença d'uma doença muito suspeita;
quando o individuo persiste, recusa capitular, pódese, sem ultrapassar os limites das suas attribuições,
recorrer a um tratamento enérgico, doloroso até, comquanto que a medicação empregada seja uma d'aquellas, que seriam capazes de curar doença se ella fosse
real. »
Não podemos approvar inteiramente as conclusões
de Boisseau. Com e/feito os meios dolorosos que elle

emprega, os cautérios por exemplo, por mais moderados que possam parecer a alguns, não podem encontrar em nós um defensor. Partilhamos completamente da opinião do professor Gaujot, que os repelle
em todas as circumstancias.
Preconisamos, é verdade, no decorrer d'esté trabalho, certos meios que, sendo dolorosos, são menos penosos para o doente; mas estamos certos antecipadamente que, a não ser por acinte, se não poderão dirigir-lhes censuras.
Tencionava apresentar n'este trabalho, somente
casos de doenças simuladas, dados no nosso exercito.
Infelizmente não os pude obter, e as observações que
apresento, foram-me fornecidas pelo distincto medico
naval de l:ã classe dr. João Lopes do Rio, a quem
n'este logar protesto a minha gratidão e estima.

Historia

A simulação é tão velha como o mundo; e não
diz somente respeito aos homens, até os próprios
animaes se servem d'ella para conseguir os seus
fins.
Quem não vê que um animal mais fraco, perseguido por outro mais forte, para lhe escapar ás suas
perseguições, recorre á astúcia, ás vezes engenhosíssima, enganando d'esta maneira o seu perseguidor!
Na verdade desde que o homem viu que o seu
semelhante tirava resultados d'uin seu mal estar,
querendo, na via d'intéressé, conseguir os mesmos
fins, recorria falsamente aos meios que o podiam
collocar nas mesmas circumstancias ; e á medida
que as sociedades se foram desenvolvendo e consequentemente os interesses multiplicando-se, assim
também a simulação naturalmente havia de ir augmentando e aperfeiçoando-se.
Em todas as litteraturas se encontram exemplos
abundantes e frisantissimos de casos de simulação
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e, coisa notável, praticados por todos os indivíduos,
de todas as classes sociaes, desde a mais nobre até
á mais intima.
0 mendigo, para procurar os meios de subsistência, recorre á simulação de males que realmente não
tem; os Cresos á astúcia teem recorrido muitas vezes, senão para conseguirem meios de subsistência,
para alcançarem outros fins e, quantissimas vezes,
fins ignóbeis.
A simulação é tão antiga como o mundo, dizíamos nós: já no Genesis se enconlra um exemplo
frisante.
Quando Labão entrava na tenda de Rachel, a
procurar os idolos que lhe tinham roubado, esta,
diz a Escriptura, escondeu-os debaixo de si, e assentou-se por cima d'elles: e emquanto Labão procurava por toda a tenda sem nada encontrar, ella dizthe:
— Perdoae-me, senhor, por não me levantar na
vossa presença, mas acaba de me chegar o incommodo próprio das mulheres. E Rachel tornou assim
inutil esta pesquiza que Labão fazia com tanto
cuidado.
Ainda na Escriptura, David, para fugir á cólera
de Saul, refugiou-se em casa dê Geth, e para não
ser conhecido d'esté, simulou a loucura, ou talvez
mais exactamente a epilepsia: «fazia esgares diante
dos Philisteus, deixava-se cahir nas suas mãos, e
arremessava-se contra a porta deitando saliva pela
bocca.
Amnon, filho de David, dominado por um amor
incestuoso, para com sua irmã Thamar, recorreu á
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simulação para cumprir o seu intento criminoso.
«Deitae-vos na vossa cama, lhe disse .lonadab, e
quando o vosso pae vier visitar-vos, dizei-lhe : Peçovos que me mandeis a minha irmã Thamar para
me dar de comer e preparar-me alguma coisa que
eu receba de sua mão»: e Amnon deitou-se e começou a fingir-se doente.
Mas não são só os livros sagrados que nos fornecem exemplos ; estes abundam também nos livros
profanos. A crèr-se na tradicção, Ulysses, o celebre fundador de Lisboa, foi um simulador, que para
vèr se evitava ir á guerra de Troya, fez-se louco:
atrellou um cavallo e um boi ao arado e em vez de
trigo semeava sal nos seus campos.
Solon, esse grande legislador da Grécia, por um
motivo mais nobre, pelo amor da sua Pátria, fez-se
louco lambem. Depois de varias tentativas infructiferas para a reconquista da Ilha de Salamina, Pátria
d'aquelle legislador, e que os Mégarianos lhe tinham conquistado, os athenienses haviam decretado
a pena de morte contra quem ousasse propor uma
nova expedição. Solon, então, fez correr a noticia de
que linha enlouquecido, e, pnssados alguns dias,
n'uma praça publica recitava uma elegia reanimando
a coragem dos athenienses. Tinha conseguido os
seus nobres fins: uma outra expedição foi coroada
de successo.
De todos os motivos, porém, que teem levado os
homens á pratica da simulação, nenhum lia tão importante como o receio do serviço militar. Foi em
todos os tempos e ainda é hoje o que fornece a
maior estatística. Nos tempos antigos, entre os gre-
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gos, havia a este respeito uma severidade excessiva,
pois que se vê que Charondas aboliu a pena de
morte contra aquellcs que recorressem á simulação
para não irem á guerra. Em substituição d'essa pena,
porém, Charondas mandava-os collocar n'uma praça
publica durante três dias vestidos de mulher.
0 povo romano, povo de heroes, também teve
os seus poltrões, e os casos de simulação foram alli
abundantes. No começo do império romano eram
frequentes as mutilações voluntárias, para evitar o
serviço da guerra. Suetonio falia d'um cavalleiro romano, a quem Octávio Augusto põz em leilão por
ter cortado o pollegar aos seus dois filhos, com o
fim de os inhibir do serviço militar. Constantino,
para pôr um freio a estas mutilações, havia ordenado que todos aquelles, que recorressem a semelhante meio, seriam marcados com o ferro em brasa,
e Valentiniano mantém não só esta lei mas augmentava ainda a penalidade.
Indo buscar exemplos de doenças simuladas aos
poetas latinos, encontramol-os alli em vasta escala.
Assim Lucilio, o mais antigo dos satyricos latinos,
allude á mutilação voluntária d'um certo Zopyro,
que, para servir Dário e reconquistar Babylonia em
revolta, cortou o nariz, os lábios e as orelhas.
Ovídio, na arte de amar, mostrando-nos a astúcia
que o amor pôde suggerir, não se esquece das doenças simuladas :
«Que poderá fazer, diz elle, o eunucho d'uma
mulher, quando ella tem uma amiga pretendida
doente, que lhe cede o seu leilo, todas as vezes que
lhe fôr necessário?»
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Marcial, o satyrico por excellencia, fornece-nos
também exemplos numerosos. No livro II, epigramma 16, falia d'um certo Zoilo que se finge
doente, com o fim único de ostentar o seu luxo:
((Zoilo está doente, é o seu leito que lhe faz febre: se elle tivesse saúde, como haveria de mostrar
esse estendal de cobertas escarlates, esse leito de
madeira do Egypto, e esses estofos perfumados em
que se envolve? Não está o seu mal todo na ridícula
ostentação das suas riquezas? Que tens tu que vèr
com os medicos, Zoilo?»
Não é só de hoje que as mulheres tiram partido
da delicadeza do seu systema nervoso : já no tempo
de Marcial ellas simulavam frequentemente a hysteria. No epigramma 71 do Livro II, Leda diz ao seu
velho marido que ella é hysterica, que precisa de
um remédio singular: chora, geme, não pode resignar-se a comprar 1ão caro a sua cura. . . prefere
morrer. 0 marido pede-lhe que não sacrifique os
seus annos tão bellos : e permitte-lhe que vá procurar a outra parte o que elle não lhe pôde dar. Da
mesma forma que hoje, parece também que já
n'aquelle tempo se não ia ás aguas thermaes só
com o am de buscar remédio para os padecimentos.
Passemos agora á idade media. N'esta época de
superstição e ignorância, é fácil encontrar um numero considerável de doenças simuladas, instigadas
pelo fanatismo. No tempo das cruzadas, áquelles
que se recusavam a ir combater contra os infiéis,
simulando para isso uma doença qualquer, dava-selhes uma roca e um fuso, como quem diz, quem
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não serve para a guerra, sirva para os negócios domésticos.
Nos tempos modernos são de tal modo numerosos os exemplos de simulação, que basta contar os
mais notáveis. Henrique d'Albret, rei de Navarra,
cahindo prisioneiro em Pavia, consegue evadir-se,
fingindo uma grande doença. Mette-se na cama,
com a cabeça envolvida em pannos, e combina com
um pagem a sua fuga, que effectivamene levou a
cabo.
0 duque de Northumberland, cabiu r e p e n t e
mente doente em Berwick, para não assistir á batalha de Shrewsbury.
Os exemplos de simulação não são fornecidos
somente por os indivíduos da classe secular. A pror
pria egreja, entre os seus membros mais elevados,
nos fornece vários casos. Assim a crêr-se em Robertson, o papa Julio i n , não querendo reunir um
consistório, íingiu-se doente; e para que essa doença
tivesse toda a apparencia de verdadeira, conservou-se encerrado no seu quarto, alterou por completo a sua maneira de viver, e finalmente de tal
modo procedeu, que contrahiu uma doença real, a
que succumbiu.
Sixto v, segundo o que nos refere Gregório
Leli, na ambição de alcançar a thiara, fingiu-se caduco. Porém, apenas eleito, ergueu-se com altivez,
arremessou as muletas, e com voz vibrante entoou
o Te-Deum.
Levasseur conta que, julgando-se Luiz xm atacado de vapores (sic), todos os cortezãos e até os
burguezes se diziam atacados do mesmo mal. E
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para não passar em silencio um facto tão conhecido
da corte de Luiz xiv, citarei : que, padecendo este
monarcha de hemorrhoidas, doença bastante repugnante, todos os cortezãos, talvez com o fim único
de lhe serem agradáveis, começaram a padecer do
mesmo mal. Foi uma doença que se tornou moda,
pelo facto do rei a ter realmente. E todos os dias
os medicos viam-se atarefados no exame do anus de
innumeros indivíduos, que a elles recorriam com o
fim de soffrerem operação. E a loucura era tanta,
que ficavam descontentes quando o cirurgião lhes
declarava não necessitarem de coisa nenhuma, por
de nada soffrerem em tal região. Da mesma forma
quando este monarcha, sentindo-se incommodado
com este padecimento, tomava algum purgante, elles exactamente na mesma occasião se purgavam
também.
Sir Henrique Lytton Bulwer conta que, depois da
volta da ilha d'Elba, Napoleão foi atacado subitamente de uma doença de ligado para se dirigir ás
aguas de Carlsbad, para assim dar tempo a que os
acontecimentos se definissem, para elle poder tomar
uma resolução.
É, porém, somente a começar pelo fim do século xvi que nós vamos achar alguns documentos
históricos mais exactos de doenças simuladas.
Rodrigo de Castro, no seu livro intitulado—-De
Medico-Politico, conta a historia d'uma famosa cortezã, que simulou um aborto, espalhando na cama
sangue misturado com leite, na esperança de conseguir não ser executada, o que por fim não alcançou.
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O mesmo auctor conta também que, quando em
1588 se tratava de mandar uma armada contra os
inglezes, os nossos marinheiros, cujas tradicções gloriosas todos conhecem, se fizeram sangrar para não
partirem, uns com medo ao mar, outros com medo
de morrer na batalha.
Finalmente, seria um nunca acabar, se nós podessemos trazer para aqui todos os exemplos de simulação, que nos são fornecidos por aquelles que
se teem occupado d'esté assumpto.
O que fica dito, porém, dá já uma pallida ideia
da historia da simulação.

Doenças geraes

Falta sensível de robustez

O serviço militar exige dos mancebos, que assentam praça, ou que se acham já alistados, condições
d'aptidào do tal ordem, que lhes interessam não só
a elles mas também ao Estado.
Os militares deverão ser sãos e vigorosos, não
somente para executarem os exercícios e os trabalhos que lhes são impostos, e resistirem ás fadigas
que d'aqui resultam, mas ainda com o fim de pedirem á sua boa organisação a energia necessária
para luctarem contra os climas inhospitos, supportarem privações, arrostarem com todos os obstáculos, habituarem-se a todos os perigos a que se expõem, principalmente em tempo de guerra.
É, pois, n'estas condições, trabalho muito diffieil
a escolha de homens a entrar nas fileiras, e os medicos chamados por lei a decidir esta escolha como
peritos, devem compenetrar-se da responsabilidade
que lhes compete. A probidade mais severa, e o
4
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sentimento de humanidade, devem ser, n'este ponto, a conducta que devem ter em vista ; mas estas
duas qualidades não bastariam por si sós, se não
fossem dirigidas por um saber solido, fructo do estudo e da experiência.
Com effeito, se certas doenças são muito visíveis
e muito facilmente apreciáveis, para que quem quer
possa, sem hesitação, fazer um diagnostico seguro,
outras estão ligadas a alterações intimas e como que
veladas, que só um medico pôde descobrir e diagnosticar; estas localisam-se muitas vezes em órgãos essenciaes á vida, são ordinariamente as mais
graves, e collocam o individuo na impossibilidade
de ser um bom soldado. Muitas exageram-se, pelo
effeito das circumstancias desfavoráveis em que o
soldado se encontra, fazendo-o suecumbir antes que
os seus dias estivessem contados. A decisão do medico n'este caso, depende, em grande parte, da sua
sagacidade, e a auctoridade d'esté juizo da confiança que o medico inspira.
A gravidade d'esta situação, em que o perito intervém n'um dos grandes interesses da sociedade,
determina chamar a atlenção dos medicos sobre os
deveres que lhes são.impostos, e sobre as difficuldades que os cercam. É principalmente na «.falta
sensível de robustez)) que o medico militar necessita de tanta attenção, como experiência; assim,
quando fòr necessário ao medico militar pronuncia r-se sobre o n.° 2 da Tabeliã C da lei do Recrutamento Militar, saber se um recrutado é ou não
attingido de «falta sensível de robustez», o medico
pronunciar-se-ha sobre as affecções que tenham já
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desapparecido completamente, ou de que ainda restem vestígios.
Peraute as juntas d'inspecçao, cujas operações
são rápidas, § 1.° do artigo 75.°—As juntas deverão
inspeccionar por dia 40 a 45 mancebos — não é

sempre fácil estabelecer, durante a sessão, quer o
diagnostico de tal doença, quer o prognostico de tal
outra. Em caso duvidoso, o medico procederá bem
usando do direito que a lei lhe concede, de addiar
successivamente até 3 annos, não só para poder
ter informações seguras das doenças que os recrutados apresentam, e suspender assim um juizo mal
fundado, mas lambem para que os verdadeiros doentes possam, no seio da sua família, com uma alimentação regular e com um trabalho moderado, fortificarem-se a ponto de nos annos seguintes estarem
aptos para o serviço.
É verdade que nem todos os corpos do exercito
exigem dos seus soldados as mesmas condições de
aptidão physica, e mesmo, certas irregularidades de
conformação, são compatíveis com as obrigações de
certas armas (corpos auxiliares) : e n'estas condições,
sendo o medico que destina a arma em que o mancebo deve servir, deve ter em vista a aptidão physica de cada um para os différentes serviços militares.
Por outro lado, o medico militar deve estar
precavido contra toda a ordem de simuladores, que
apparecem perante as juntas d'inspecçao, simulando
com a sua fraqueza de constituição um grande numero de doenças.
A suspeita é o veneno da vida ; mas quando o
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pretendido doente apresente symptomas muito numerosos, e na maior parte subjectivos, o medico
deve então presentir um fim indigno, e as suas suspeitas serão muitas vezes confirmadas.
Quando perante a junta se apresentar um mancebo, com testemunhas e documentos que expliquem
as suas doenças passadas, quando esse mancebo apresente ligaduras, lunetas, vesicatórios, etc., quando se
queixe de cicatrizes antigas, ás vezes quasi imperceptíveis que lhe prejudicam a marcha, ou pequenas
feridas nos ouvidos que o impossibilitem de ouvir,
etc., o medico deve suspeitar que está em presença
d'um simulador. A estes indivíduos é necessário
oppòr tanta perspicácia como paciência.
Por um exame minucioso, por perguntas diversas acerca da duração, marcha e tratamento das
doenças adegadas, o medico chegará bein depressa
a fazer contradizer o simulador, e sobretudo a convencel-o da frivolidade das suas queixas e da falsidade da sua doença.
Actualmente não possuímos ainda nenhuma medida exacta das différentes partes do corpo no estado normal: comtudo os regulamentos militares
teem tomado certas disposições, que nos podem servir como pontos de referencia. Assim, para avaliarmos a aptidão physica d'um mancebo, podemos considerar sobretudo a sua estatura, o perímetro thoracico e o pezo. (Obs. 7 da lei do recrutamento militar)—A falta sensível de robustez só pôde ser motivo d'isenção quando fôr verificada, além de outros
meios, pela mensuração da circumferencia thoraáca,
do pezo e da altura do recruta, devendo as relações
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entre a altura e a circumferencia expressas em millimetros, e o pezo expresso em grammas, ser apreciadas pelas formulas seguintes

C>^e^>38
nas quaes C c a circumferencia, P o pezo do corpo e
A a altura.
As condições da altura minima são : para a armada '/'",54, engenharia lin,60, artilheria 1m,65,
cavallaria dm,62, infanteria e companhias da administração militar lm,54 e para a segunda reserva
i"\C>0.
Para determinarmos a aptidão physica para o
serviço militar, o perímetro thoracico dá-nos a medida mais importante da força physica.
Na formula acima indicada, vemos que o perímetro thoracico deve ser maior do que metade da altura do corpo.
Ainda assim a medida da circumferencia do thorax não pôde sei- considerada como um elemento
absoluto da aptidão para o serviço militar, porque o
perímetro thoracico varia com a raça, estatura, hábitos e profissões dos indivíduos. Em França o limite minimo do perímetro thoracico é de 0 n \78.
P.elo que respeita ao pezo do corpo, um homem
de 20 a 21 annos não deve pezar menos de 57 kilos
e por cada três centímetros acima de l m ,60 de altura deve augmentai' 1 kilo. Os limites do pezo normal do corpo não estão ainda fixados, e teem-se levantado muitas discussões, sem que até hoje se
chegasse a um accordo.
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Assim Vallio diz-nosque um individuo, qualquer
que seja a sua estatura, é impróprio para todo o
serviço militar, se não pezar pelo menos 50 kilos;
todo o homem, tendo uma estatura mais que regular,
l m ,60 a l m ,70, deve pezar (iO kilos, e os que attingirem lra,70 a l m ,80, 70 kilos.
Fetzer calculou lambem o pezo dos soldados em
relação com a aptidão physica, e considera o pezo
de 60 kilos com o limite inferior da apitdão para o
serviço militar.
A Inglaterra exclue do serviço militar todos os
mancebos que até aos 18 annos não pezam 52 kilos,
a Allemanha 55 a 60 kilos.
A fraqueza de constituição é produzida artificialmente por a fome, por es drásticos, vomitórios e
venenos metallicos. É d'uso vulgar, mesmo na classe
civil, para conseguir uma còr pallida e doentia, o
abuso do tabaco forte, a acção do acido sulfuroso
sobre o rosto, de certas hervas, vinagre, a introducção de alho no anus, infusão de cominhos, etc.
O medico experimentado distinguirá a causa d'esté
emmagrecimento com facilidade; assim os mancebos
que não apresentam nenhuma doença apparente,
que tiverem o systema muscular regularmente desenvolvido, desde que não apresentem nenhuma alteração nos pulmões, coração, etc., devem ser dados
aptos para o serviço.
Explorando algumas vezes todo o vestuário do
simulador, descobre-se o corpo de delicto sob a
forma de folhas de senne, jalapa, raiz de ipecacuanha, ele.
0 afastamento de todas estas subsiancias faz
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desapparecer a doença, e lançar por terra todos
os cálculos e planos do simulador.
A fraqueza de constituição, produzida pelos venenos metallicos, observa-se raras vezes.
O chumbo é o metal que maior estatística nos
apresenta, visto ser empregado por os pintores, tintureiros, typographos, etc. Este metal produz uma
cachexia, que se nota sobretudo pelo emmagrecimento, diminuição e alteração dos glóbulos rubros, pelle amarella e secca, pulso pequeno e polyerotico.
0 chumbo ataca principalmente o systema muscular e nervoso.
A bocca offerece-nos um symptoma importante:
— a orla saturnina que apparece sobre o bordo das
gengivas e que provém, ou do deposito das poeiras
metallicas, ou da eliminação por as glândulas salivares das preparações saturninas.
A permanência no hospital, o tratamento e uma
boa alimentação, conseguem reparar a saúde do simulador.
Febre

A febre tem sido muitas vezes simulada. Por
neio de bebidas espirituosas, por a fricção do cotovello contra um plano resistente, um exercício
volento alguns minutos antes de comparecer permte o medico, o mancebo pôde tornar o pulso
accelerado. A transpiração que se observa depois
dos exercícios mais ou menos violentos, o cheiro
do alcool, as escoriações no cotovello, e a thermo-
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metria, diz-nos Boisseau, serão signaes sufficientes
para descobrir esta fraude.
Na maior parte dos casos estes signaes serão
sufficientes; mas não acontece sempre assim, porque existe uma observação d'uma mulher que simulara a febre medida por meio do thermometro.
Esta observação, publicada por Sellerbeck na Revue militaire de médecine el chirurgie, é a seguinte:
Uma doente . . apresentava vómitos as mais das
vezes tintos de sangue, ou contendo coágulos, épigastralgia, ás vezes febre aceusada pela frequência
do pulso, da respiração e pelo thermometro, mas
sem nenhuma causa apreciável.
As hemateméses, que se reproduziam quasi quotidianamente, tinham-se mostrado rebeldes a todos
os tratamentos imagináveis.
A boa apparencia conservada por esta mulher
foi a primeira circumstancia que despertou as suspeitas de Sellerbeck; em breve elle emittiu a opinião de que se tratava d'uma simulação. A temperatura axillar oscillava entre ,17o,8 e 89°,3. A exacerbação dava-se umas vezes de manhã, outras de
tarde: ás vezes o typo febril era continuo. Esta
marcha irregular da febre, convenceu completamente Sellerbeck de que estava em presença d'um
caso de simulação; para se assegurar d'isso, uma
manhã em que a temperatura da axilla dava 38°,5,
elle collocou um thermometro no recto: a temperatura não subiu senão a 37°,8.
Estava feita a prova da simulação. A doente decidiu-se a confessar, que simulava a febre, para excitar mais o interesse dos medicos.

57
Eis como ella conseguiu isso. Apenas lhe collocavam o thermometro na axilla, ella tirava-o, fazia
uma prega com a fralda da camisa, que punha na
cavidade axillar, introduzia ahi o mais profundamente possível a bola do instrumento e apertava
tudo vigorosamente entre o braço e a caixa thoracica.
Depois, imprimindo ao thermometro movimentos
de rotação ou de translação de cima para baixo, e
vice-versa, ella fazia subir o mercúrio até ao grau
desejado.
As conclusões do auetor são as seguintes: quando\
se opera nas condições em que esta mulher se collocava, basta um minuto ou dois, quando se executam movimentos rápidos n'uma direcção perpendicular ao eixo do corpo, para que a columna thermometrica se eleve a 40°; continuando mais as
fricções o mercúrio ainda sobe mais acima.
Se se suspenderem os movimentos, a columna
começa a baixar rapidamente: depois mantem-se
durante alguns minutos no grau das temperaturas
febris medias; emfim elle desce muito gradualmente
á cifra normal. Um simulador pôde assim realisar
uma temperatura de 39°,5 para a occasião em que
se procede á leitura do instrumento, fazendo parar
alguns momentos antes (cinco minutos o máximo)
o seu trabalho clandestino.
Quando os attrictos exercidos sobre o thermometro se effectuaram somente com as superfícies
cutâneas correspondentes do braço e do thorax, o
effeito é menor e mais fugaz ; além d'isso, pôde ser
nullo em virtude da transpiração.

58
As condições tornam-se muito mais favoráveis,
se se untarem os tegumentos com um pouco d'oleo.
Em compensação, no segundo processo o successo
da fraude é mais certo, porque a situação do thermomètre, e a ausência de todo o tecido em contacto
com elle, afastam as suspeitas.
Deve notar-se, porém, que vários auctores, tendo
tentado obter elevações da columna mercurial, conformando-se exactamente com o processo indicado
por Sellerbeck, nunca conseguiram mais do que
quebrar o thermomètre
E fora de duvida porém, que friccionando o thermomètre um ou dois minutos com um bocado de
lã principalmente, se pode obter uma elevação de
temperatura que pode durar um quarto de hora ; e
assim perfeitamente podia ser empregado nos hospitaes militares este processo de simulação. Mas
nos casos suspeitos, a temperatura anal deve servir
para tirar todas as incertezas.
Icterícia

Entre as substancias,.que teem sido empregadas
para simular a icterícia, citarei as seguintes —solução de curcuma, tintura de rhuibarbo, açafrão,
acido picrico, etc.
0 simulador, pincelando a pelle com estas substancias, produz uma coração análoga á que se encontra na icterícia.
Para nos assegurarmos da fraude, uma lavagem
enérgica é muitas vezes suficiente para que a pelle
volte á sua côr primitiva.
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Na icterícia verdadeira uma das membranas que
primeiro se cora, é a sclerotica: os simuladores, apesar de terem empregado todos os esforços para corarem d'amarello esta membrana, não teem conseguido, a maior parte das vezes, senão produzir conjunctivites.
Depois da sclerotica, vem o veu palatino, a face
inferior da lingua e certas porções da mucosa boccal
e pharyngea cpie os simuladores ainda não conseguiram corar.
O pulso offerece-nos também um caracter importante de diagnostico. Nos ictéricos, nota-se uma
diminuição notável das pulsações, trinta a quarenta
por minuto e ainda menos, devido á influencia dos
ácidos biliares sobre certos centros nervosos.
A còr das matérias fecaes nos ictéricos é branca,
de aspecto argilloso, devida á ausência dos pigmentos biliares, e á grande quantidade de gordura que
não foi emulsionada.
Segundo Beck e Dunlops, a absorpção repetida
de pequenas quantidades de acido chlornydrieo,
pode, no individuo são, corar as materiaes fecaes,
como na icterícia.
Por ultimo a urina dos ictéricos, tem uma cor
escura, assemelhando-se á cerveja. Os simuladores,
para dar esta còr á urina, fazem uso interno do
rhuibarbo. Esta substancia cora realmente a urina;
mas para nos certificarmos da ausência da biliverdina, podemos lançar mão da prova do chloroformio,
que consiste no seguinte: —Lançando n'uma proveta
urina com um pouco de chloroformio, o pigmento
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biliar dissolve-se no chloroformio, dando-lhe uma
còr amarellá occupando o fundo da proveta.
Outra experiência que nos mostra a presença da
biliverdina, consiste em filtrar a urina, deixando
cahir no papel de filtro uma gotta de acido nítrico.
Forma-se uma porção de anneis de cores características.

*

Hemorrhagias

Hemoptyse—X hemoptyse é muitas vezes simulada, introduzindo na bocca substancias corantes,
picando a mucosa de Schneider, as gengivas, ou
por o bolo d'Arménia collocado debaixo da lingua,
etc. 0 simulador agita o sangue na bocca, tosse e
expulsa-o sempre quasi tão espumoso como o das
hemoptyses verdadeiras.
A ausência de symptomas pathologicos nos órgãos da respiração, no coração e grossos vasos, o
estado normal do pulso, devem levar-nos a concluir
que estas hemoptyses não apresentam as modificações que se descobrem nos desgraçados atlingidos
de hemoptyses verdadeiras.
É necessário fazer um exame minucioso á cavidade boccal e nasal ; a existência d'uma ferida n'estas cavidades, indica-nos simulação. 0 exame laryngoscopy deve sempre ser feito, porque os simuladores ferem muitas vezes o fundo da garganta. O
exame do sangue presta-nos também grandes esclarecimentos; assim o simulador empregando a maior
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parte das vezes o sangue das aves, pelo microscópio
reconhecemos que o glóbulo rubro é oval e biconvexo, emquanto que o glóbulo rubro humano é redondo, maior e biconcavo. Pelo exame chimico,
podemos conhecer as matérias corantes.
Hematemése

Esta doença é simulada bebendo sangue puro e
vomitando-o em seguida. A ausência de perturbações digestivas, nauseas, dores epigastricas localisadas principalmente no appendice xiphoideo (cancro
ou ulcera), feridas traumáticas, ou provenientes de
matérias corrosivas, melanose, cirrhose, emmagrecimento e còr cancerosa, põe-nos de sobreaviso de
que a hematemése é simulada.
O sangue vomitado n'uma hematemése verdadeira é quasi sempre misturado com as matérias estomacaes, coagulado em parte, apresentando uma
coloração escura. Como uma parte do sangue penetra no intestino atravez do pylóro, além da hematemése encontra-se o sangue nas dejecções, com
a mesma composição.
Todos estes caracteres faltam no simulador que
tem cngulido sangue e que em seguida é expulso voluntariamente por o vomito.
Se bem que o caso de simulação de hematemése,
que vamos referir, não tenha sido observado no
exercito, julgamos comtudo dever fazel-o conhecer
para mostrar até que ponto pode chegar a astúcia
dos falsos doentes.
No decorrer do anno de 1872, entrava na clinica
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do professor Simonin (de Nancy), uma mulher de
35 annos, que apresentava, juntamente com symptomas hystericus muito accentuados, hemateméses periódicas, repetindo-se ora todas as semanas, ora de
dez em dez dias.
No estômago, nos outros órgãos que tinham sido
examinados também com cuidado, nada havia que
podesse explicar esses vómitos de sangue que tinham logar de noite, sempre na ausência das enfermeiras, e sem deixar na doente nenhum mau
estar e nenhum dos symptomas de prostração e de
anemia consecutivos as hemorrhagias abundantes e
repetidas.
Á força de observação notou-se que as hemateméses tinham logar na manhã seguinte ao dia em
que esta doente sahia á cidade. Foi, pois, vigiada;
e um dia, na visita da manhã, descobriram-se na
peniqueira duas pequenas bexigas com sangue que
ella tinha arranjado na véspera em casa d'um carniceiro, como ella mais tarde confessou.
Este sangue engulia-o ella de noite, vomitava-o
algum tempo depois e apresentava-o pela manhã ao
medico.
A doente confessou o sen ardil, e declarou que
tinha simulado esta affecção para conseguir demorar-se no hospital o mais tempo possível.
Hematuria

A hematuria é simulada injectando sangue na
bexiga.
A ausência de sensibilidade n'este órgão, dores
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renaes e secreção urinaria não diminuída, etc., devem-nos fazer suspeitar que estamos em presença
d'um simulador.
Hemorrhoids

Antigamente consideravam-se as hemorrlioidas
como um effeito salutar da natureza, que procurava
por este meio desembaraçar-se dos humores resultantes d'um grande numero de doenças, de tal modo,
que havia quem as desejasse como se deseja o ouro.
É por isso que as veias hemorrhoidaes são chamadas as veias d'ouro.
Actualmente, apesar d'um grande numero de indivíduos serem attingidos d'esta doença, as hemorrlioidas teem perdido todo o prestigio, tanto perante
os medicos, como perante os simuladores, que não
lhe conferem senão um mínimo valor.
Ainda assim encontram-se alguns casos de simulação que são fáceis de desmascarar; assim os simuladores introduzem no anus pequenas bexigas de
sangue, porções de intestinos de aves, quando pretendem simular a queda do recto, etc. 0 estado geral do individuo, o exame minucioso do anus e do
recto depois d'uma lavagem bem feita, e a contracção do sphincter do anus que não cessa d'existir,
senão no estado mórbido, tiram-nos todas as duvidas que podem existir no nosso espirito.

Doenças da pelle

As doenças da pelle isentam os recrutas do serviço militar. (Artigo 28, tabeliã A).
Pela simplicidade com que se podem produzir,
e pela facilidade da cura, são preferidas pelos simuladores. Actualmente quasi todas as doenças da pelle
são curáveis, e admira que n'estas condições a lei
não obrigue os portadores d'estas doenças a entrarem n'uni hospital militar ou civil, para ahi serem
curados.
Era um bom serviço que prestavam ao doente e
á Pátria.
Doenças que são mais facilmente simuladas
U/ceras

Esta doença não se encontra só simulada nos
militares; apparece em grande escala no elemento
civil e principalmente nos mendigos.
5
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Estes provocam-nas muitas vezes para excitar a
commiseração publica, ou para prolongar um estado
de doença accidental, dando-lhe uma gravidade apparente, afim de obter interesses mais consideráveis, quando as feridas primitivas são o resultado
d'um accidente involuntário. Empregam para este
íim substancias vegetaes, taes como a clématite
(herva dos pobres) e différentes espécies da família
das rainunculaceas, enphorbiaceas, raizes de bryonia, sabina, etc.; ácidos mineraes, soluções cáusticas, etc.
É fácil reconhecer esta fraude pelos próprios caracteres das ulceras; assim as ulceras que são devidas a causas constitticionaes, como varizes, escrófulas, são caracterisadas pela destruição dos tecidos
orgânicos e pela dificuldade de cicatrisação Se encontrarmos um portador d'uma ulcera, apresentando
bom aspecto, tecido cellular solido, o fundo da ulcera não sangrando facilmente e os bordos tumefactos irregularmente e azulados, podemos certiíicarnos que estamos em presença d'uma ulcera que
não causa inaptidão para o serviço militar. É necessário submetter o pretendido doente a uma observação e a um tratamento severo. Assim a simples
ligadura não basta, porque o simulador consegue
muitas vezes irritar a ulcera. É muito mais seguro
collocar o membro attingido da ulcera n'uma manga
de lata fechada á chave. Percy aconselha applicar a
ligadura, fazendo depois alguns traços com tinta. O
simulador, se tirar a ligadura, ser-lhe-ha impossível
que estes traços condigam uns com os outros.
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Erythema

Para provocar esta doença, os simuladores fazem uso de todos os meios que irritam a pelle, taes
como alcalis, ácidos, diversas espécies de enphorbiaceas, calor radiante, etc. 0 uso de alimentos e
bebidas, taes como a lagosta, o morango, vinagre,
rhum, etc., podem produzir urn erythema mais ou
menos pronunciado. Esta particularidade não é desconhecida dos simuladores. No entanto deve saberse que nos soldados de cavallaria, que fazem marchas longas durante o verão e que teem ainda pouco
tempo de praça, observa-se muito frequentemente
o erythema intertrigo.
Este apresenta-se nas pregas das nádegas, em
volta do perineo e do scroto, podendo também encontrar-se nos dedos dos pés e na cavidade axillar.
Eczema

Na maior parte das vezes o eczema encontra-se
nas partes do corpo, que são expostas a movimentos e attrictos contínuos, como nos lábios, palma da
mão, bolsas, ou n'aquellas que soffrem pressões,
como no perineo e anus.
Os simuladores não desconhecem estas particularidades. Escoriando a pelle e friccionando-a em
seguida com substancias acidas, óleo de croton,
iodo, enxofre, etc., determinam apparição de vesículas ou pústulas, apresentando um aspecto análogo ao dos eczemas.
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Comtudo estas erupções artificiacs, distinguemse dos eczemas por se acharem espalhadas, não formando massas confluentes, por se acompanharem
de edemas e, depois da crosta levantada, a pelle não
se encontra secca, rubra e hypertrophiada.

Herpes

Das différentes espécies de herpes, a zona é a
mais frequentemente simulada. A zona, não é somente caracterisada pela reunião particular das vesículas, mas sobretudo por seguir o trajecto de certos nervos cutâneos e d'um só lado do corpo.
A zona localisa-se ordinariamente no peito e, segundo Valleix, apresenta três pontos dolorosos: o
i.° nas proximidades do sterno, entre as cartilagens costaes; o 2.° no meio dos espaços intercostaes; o 3.° fora da apophyse espinhosa das vertebras.
F., soldado do 3.° batalhão da Africa, de 24 annos
de idade. Magro, moreno, de aspecto tuberculoso.
Apresenta-se á visita em março de 1877, por causa
d'uma erupção do lado esquerdo do tórax, erupção
acompanhada de violentas dores do mesmo lado,
que o impedem de dormir e mesmo de comer por
alguns dias. Descobrindo o peito, encontrei com
effeito uma erupção n'uma faixa de 5 centímetros de
largura, que se estendia desde o epigastrio até á
columna vertebral.
Era a erupção clássica da zona, e esta doença
parecia tanto menos duvidosa, quanto o doente se

69
queixava das dores espontâneas e provocadas ao
longo do espaço intercostal, com o typo nevrálgico
mais pronunciado.
Todavia era singular que o circulo não fosse
completo, porque não existia em toda a região
axillar; e não era regular senão na parte anterior.
Por outro lado, a erupção não se compunha de
algumas vesículas disseminadas sobre um fundo
vermelho, como na zona clássica; mas sim de pústulas muito pronunciadas, cercadas, é verdade,
d'uma aureola inflammatoria, mas de nenhum modo
cohérentes.
Estava extremamente surprehendido ; o eonjuncto
dos symptomas era exactamente o da zona, mas a
erupção era pelo menos singular. Lembrei-me de perguntar ao doente qual era a sua profissão, antes do
seu alistamento; não tinha nenhuma, respondeu, e
isso constituía uma singularidade a mais. Consultado imrilediatamente o registo de matricula, via-se:
— estudante de medicina.
N'esta época eu tratava com uma grande doçura
os simuladores do 3.° batalhão da Africa, com o fim
de me fazerem communicar o famoso catéchisme de
Maquillage em que toda a gente falia, mas que
nunca ninguém viu.
Segui o mesmo methodo com o soldado F., que
não pòz nenhuma diíficuldade em confessai' que tinha procurado simular a zona e não outra coisa, e
que tinha provocado a erupção por meio de picaduras com três agulhas reunidas, molhadas em tártaro stibiado.
Como tinha elle arranjado tártaro stibiado?

v
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Nunca o pude saber, mas o facto era certo.
As pústulas, descriptas mais acima, eram exactamente parecidas com as que eu tinha visto muitas
vezes, cfcvidas ao emplastro stibiado.
O único ponto que se prestava ainda á controvérsia, era que se não admitte que a inoculação
d'uma solução de emético possa produzir a erupção
característica.
Não ha que insistir n'este detalhe; de resto as
allegações de F. parecem-me exactas.

Transpiração

dos pés

Os soldados simulam muitas vezes esta doença,
deixando macerar certas plantas nos pés, como a
assa-fetida, ou com pedaços de queijo podre, peixe,
etc.
Para nos convencermos que a doença' é simulada, basta fazer uma lavagem com sabão c deixal-os em seguida enxugar.
O cheiro dos pés desapparece por completo. Depois tingem-se corn anilina, fazem-se calçar as meias
e fazendo correr o individuo suspeito durante alguns minutos; se o suor não manchar as meias, se
não houver cbeiro de acido butyrico e ficarem seccos, se a planta dos pés e a face interna dos dedos
não ficarem maceradas, não nos resta duvida que
estamos em presença d'um simulador, que, desmascarado, capitula immediatamenle.

*
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Tinha

A tinha pode ser provocada de muitas maneiras ;
ou deitando na cabeça uma mistura de enxofre e
salitre, apresentando-se o coiro cabelludo em ulceras pouco profundas e cobertas de crostas amarellas, ou por meio d'uma pomada composta de sabão,
enxofre, óleo de croton, emplastro de cantharidas,
etc.
Para revelarmos a fraude, basta examinar uma
crosta ao microscópio. Se não encontrarmos o oïdium de Schoenlein, basta lavarmos a cabeça e applicar uma ligadura de modo que não possa ser levantada, para nos convencermos da simulação.
Alopecia

A alopecia dispensa completamente do serviço
militar, quando tem uma certa extensão. (Tabeliã A
n.o 2).
A lei não me parece conforme n'este ponto com
o espirito actual. É verdade que antigamente uma
cabeça guarnecida de cabellos espessos era considerada como um symbolo de auetoridade e de virilidade, ligando-se grande importância a este appendice do corpo humano, considerando-o como um
bello ornamento.
Hoje a calvície não deve ser considerada como
uma vergonha, como no tempo dos hebreus.
A Bíblia, no livro dos Reis, diz-nos o seguinte de
Elischa :
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«Elle dirigia-se para Bethléem. Quando caminhava, encontrou creanças que voltavam da cidade,
que, depois de o mirarem gaiatamente, lhe gritaram:
Caminha, ó careca. »
A lei, isentando-os do serviço activo, devia, desde
que fossem bem constituídos e tivessem aptidões
physicas necessárias para cumprir as suas obrigações, mandal-os para as companhias da administração militar, onde, como padeiros e rancheiros, poderiam prestar os seus serviços, visto a sua enfermidade não ser incompatível com este mister.
A alopecia pôde ser consequência de doenças
geraes, como a febre typhoïde, a syphilis, tratamento mercurial, e n'estas condições é accidental.
As doenças do coiro cabelludo podem também
produzir uma alopecia accidental. Os simuladores
barbeiam a cabeça, o que é fácil de reconhecer, ou
fazem uma epilação paciente, ou destroem o bolbo
pilloso por meio de pastas de enxofre, cal viva, sulphureto de baryo. Uma vigilância rigorosa desmascara-os immediatamente.

Doenças dos olhos

O exame da visão exige que o individuo collocado em frente do observador, tenha os olhos bem
illuminados. Deve-se recorrer á luz obliqua, para
as lesões do hemispherio anterior do olho, opacidade da cornea, crystallino, exsudatos da pupilla,
que não se podem apreciar bem a olho desarmado.
As alterações mais profundas necessitam o emprego
do ophthalmoscopy. Para determinarmos o grau da
refracção, emprega-se o optometro, ou mesmo o
ophthalmoscopio, que permitte egualmente determinar as anomalias da refracção d'uma maneira exacta. Estes methodos de exploração dão não somente
resultados exactos, mas teem além d'isso a vantagem de não sermos enganados, como quando se pratica o exame com as lentes.
A agudeza da visão deve sempre ser apreciada
com a escala typegraphica, que será collocada á altura do observador, n'uma das paredes da sala de
inspecção, de maneira que esteja bem illuminada.
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A exploração da pupilla, do crystalline) e do corpo
vitreo necessita a dilatação da pupilla por a atropina.
0 medico deve assegurar-se do estado da visão
de cada olho. Quando o recruta se queixa de falta
de vista, o medico deve começar por medir agudeza
da visão por meio da escala typographiea, collocada
a uma distancia maior ou menor do observador, e
examinar em seguida o estado da retracção. Se verifica que os olhos são em emmetropos, que não ha
myopia, hypermetropia nem astygmatismo, procura,
por meio da luz obliqua a principio e em seguida
com o ophthalmoscopy, se não existem defeitos de
transparência dos meios do olho; opacidade da cornea ou do crystal lino, exsudâtes na pupilla, alterações da retina, choroidéa ou do nervo óptico.

Blépharoptose

A paralysia das pálpebras é muitas vezes simulada, empregando o simulador ou uma ligadura collocada em volta do olho muito apertada ou collando
a pálpebra ao globo ocular por meio de qualquer
pomada. Por este modo produz-se não só um relaxamento dos músculos do olho, mas também um
edema que impede os movimentos d'esté órgão.
Este edema trahe precisamente a fraude.
A maior parte das vezes são paralysias da pálpebra superior que são simuladas. Na ptosis verdadeira, o doente conserva a cabeça inclinada para
traz, as linhas palpebraes são menos notadas que
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no outro olho. Se fizermos olhar um paralytico sus
peito para um objecto situado a uma certa altura, a
sua pálpebra superior seguirá os mov imentos do
globo ocular, porque os mov imentos de elev ação da
pálpebra superior como os do recto superior, são
devidos ao mesmo feixe nerv oso do oculomotor
com mum.
Se o paralytico fôr despertado de repente, con
serva a pálpebra paralysada fechada. 0 simulador,
pelo contrario, conservará a pálpebra completamente
fechada durante o somno, mas se o despertarmos
subitamente, não só as abre, mas ajustaas perfei
tamente.
Ophtalmia.

■ A ophtalmia tem sido simulada, applicando so
bre a conjunctiv a pó ou cinza de tabaco, acido ní
trico, chlorhydrico, cal v iv a, cantharidas, nitrato de
prata, lav agem do olho com urina, agua de sabão,
etc. Segundo as substancias empregadas, produzem
se effeitos mais cu menos passageiros, mais ou me
nos prejudiciaes.
Nos casos em que a simulação é recente, é fácil
de desmascarar; mas quando data d'algum tempo,
a doença pôde existir realmente.
Ordinariamente os simuladores hábeis prov ocam
unicamente a conjunctiv ite do olho direito, por isso
que é este o mais necessário para o uso da espin
garda.
No caso d'uma conjunctiv ite que se supponha
simulada, podemos descobrir no sulco oculopalpe
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bral a causa da fraude. Se nada encontrarmos, devemos examinar o vestuário, o leito, etc., do doente
suspeito, applicar-lhe ligaduras em volta do olho
solidamente fixadas, para impedir que o simulador
conserve a sua doença.

Blepharite

ciliar

A blepharite pôde ser provocada pelo arrancamento das pestanas e cauterisação com nitrato de
prata. A inflam mação assim produzida pôde ser
viva, a secreção purulenta abundante, mas na blepharite glandulo-ciliar, as glândulas de Meibonnius
segregam uma materia muco-purulenta que faz com
que as pálpebras se collem. Além d'isto, a blepharite
verdadeira encontra-se só nos indivíduos de constituição fraca, emquanto os que a provocam teem a
mais das vezes uma constituição robusta.
A sequestração e os pensos e certa vigilância,
produzem rapidamente a cura no caso de fraude.
Amaurose

Esta doença é simulada por uso da belladona ou
do meimenclro. Esta fraude pode ser facilmente descoberta vigiando o simulador durante algumas horas, dez a doze, visto o effeito d'estas substancias
não persistir além d'esté período, ou empregando a
fava de Calabar. Quando a mydriase é devida á
atropina, cessa debaixo da influencia da fava, con-
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trariamente ao que tem logar na mydriase amaurotica.
Depois de estarmos certos, pelo exame ophthalmoscopic, que não existe nenhuma lesão importante
do olho, podemos verificar a simulação pelos processos seguintes :
Processo de Boisseau—O individuo lè com os
dois olhos abertos, faz-se pressão com o dedo sobre o pretendido olho amaurotico: se o individuo
nota uma imagem dupla, podemos ficar seguros da
fraude.
Processo de Piei — Este processo consiste em fazer vèr por o pretendido olho amaurotico um objecto que o simulador julga vèr por o olho são. Servimo-nos para este fim do apparelho de Fies, que
consiste n'uma caixa rectangular fechada em cima
por um vidro fosco, e contendo dois orifícios por os
quaes os olhos podem vèr o fundo illuminado. Sobre este fundo estão collocados dois espelhos inclinados de modo que formam um angulo de 120°, de
maneira a reflectirem as imagens de dois objectos
fáceis de reconhecer, collocados nos dois ângulos
da parede superior da caixa.
0 simulador, obrigado a olhar com os dois olhos,
verá os dois objectos, um á direita com o olho esquerdo, o outro á esquerda com o olho direito.
Obrigado a sacrificar um d'estes objectos, se se diz
amaurotico do olho direito, sacrificará o que vê á
direita e confessará que o que vê é o que se acha á
esquerda. Ora é precisamente este ultimo que é
visto por o pretendido olho amaurotico.
Processo de Javal — Esle processo consiste em
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collocar uma régua entre os olhos do simulador e
apresentar-Ihe depois uma folha d'um livro. 0 simulador cahe muitas vezes no laço e lè as lettras
que a régua nào deixa vèr senão para o pretendido
olho amaurotico.
.1. B., natural de Botães, 20 annos de idade, sabe
1er e escrever.
Assentou praça em março de 189v2. Em junho
de 93 seguiu para Lourenço Marques, regressando
a Lisboa em dezembro de 95. Baixou ao hospital
da marinha em 4 de janeiro de 90.
Queixava-se de cegueira completa do olho esquerdo. O exame do olho, pelos processos ordinários, não mostra nada de anormal. No dia 0 apresentava uma inílammação bastante intensa n'este
olho, que desappareceu ao fim de 5 áiú com lavagem d'agua bórica, tendo-se-lhe applicado uma ligadura, que elle não poderia retirar sem se comprometter.
No dia i:) foi-Ihe feito novo exame ao olho, que
nada mostrou de anormal.
Em vista d'isto foi mandada buscar a caixa de
Eles. (3 doente leu perfeitamente com o olho que
dizia cego.
Vendo-se descoberto, confessou depois que a inflammação (pie lhe tinha apparecido no dia 0, tinha sido proveniente da cinza d'um charuto.

Til

Myopia

A myopia é uma doença muitas vezes simulada,
ou melhor, provocada, porque sabemos que pode
resultar do uso de vidros côncavos, cujo grau vae
augmentando.
Segando a ultima lei do recrutamento (26 de dezembro de 4895 —Tabeliã C. oks. 5) a myopia para
motivar a isenção, deve ser caractérisa .la pela reducçã,o da acuidade visual a menos de metade do seu
valor normal, permittindo ver nitidamente objectos
pequenos a distancia de 35 centímetros com vidros
biconcavos n.os 3 a 5 da escala franceza, e distinguir
objectos distantes com vidros biconcavos n.os 6 a 7.
Para verificarmos a realidade da myopia, podemos
servir-nos do optometro de Bourjot Saint-IIilaire, de
Ruet ou de Perrin. —Este ultimo compõe-se d'um
tubo horisontal e de três peças fundamentaes, duas
fixas e uma movei. As duas peças fixas são um objecto illuminado por transparência e uma lente convergente e biconvexa, fazendo de ocular: estas duas
peças são collocadas nas extremidades oppostas do
tubo. A peça movei é uma lente divergente, biconcava, collocada entre o objecto e a ocular; uma
parte dentada permitte que esta lente occupe uma
posição determinada entre o objecto e a ocular.
0 simulador, fixando os pontos ou lettras collocadas no fundo do tubo cylindrico, approxima-se a
lente movei da ocular até que as imagens se tornem
quasi confusas, de modo a ter-se attingido o punctum
remotum da visão. Lè-se em seguida, sobre uma es-
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cala graduada, o numero da lente, susceptível de
corrigir a myopia; não somente ficamos sabendo se
o individuo é myope, mas ainda se conhece o grau
da myopia.
Hemeralopia

Esta doença é frequentemente simulada por os
marinheiros. Sabe-se que esta doença é caracterisada por a abolição completa da vista, emquanto o
sol está abaixo do horisonte. A simulação n'estes
casos é pois muito difiicil de reconhecer.
Netter (f) propôz o processo seguinte: tendo-se
encerrado n'um quarto escuro o individuo suspeito,
abre-se gradualmente a porta até que declare que
vè. Fecha-se em seguida a porta, para a abrir novamente até o individuo declarar de novo que torna a
vér. Se a hemeralopia é verdadeira, o grau da abertura deve ser o mesmo, senão é provável que haja
simulação.
Gontt (2) propõe um meio bastante extravagante:
aconselha dar á tarde, ao individuo suspeito, um purgante com fim de o obrigar a levantar-se muitas vezes durante a noite, para se poder verificar se elle
se dirige sem hesitação á retrete.

(') Mémoire sur les taches blanches des sclérotiques dans
Fhéméralopie. (GuzHle Médicale de Paris, 1862, pag. 505.)
(*) Considerations sur le simulation. Paris, 1844.

Doenças dos ouvidos

O exame do ouvido consiste: 1.° em verificar o
estado do pavilhão e do conduclo auditivo externo ;
2.° certificarmo-nos da integridade da audição, dirigindo ao individuo a examinar algumas perguntas
em voz baixa com o fim de conhecermos se ha alguma surdez, que não seja acompanhada de nenhuma
lesão exterior.
Este exame deve ser completado por meios próprios de exploração, para assim verificarmos as partes profundas do apparelho auditivo.
N'estes exames podem ser empregados os instrumentos de otoscopia.
Emquanto aos outros processos de exploração, o
catheterismo da trompa de Eustachio, a auscultação
da caixa do tympano, etc., a necessidade de repartir muitas vezes a sua applicação, para obtermos
um diagnostico exacto, devem ser reservados para
o exame dos individuos admittidos nos hospitaes.
No estado normal o alcance do ouvido n'um
meio tranquillo, attinge em media 25 metros para
6
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a audição da palavra no tom ordinário e l m ,20 ou
l m ,25 para a audição do ruido de relógio.
Tomando por base a distancia media a que se
executa o cominando nas différentes armas: 4 a 5
metros para as tropas de marinha e infanteria; 12
a '15 para a cavallaria e artilheria, póde-se declarar
impróprio para o serviço todo o homem que não
ouça distinctamente a palavra no tom ordinário por
menos a 4 metros e em voz alta a 12 metros.
A surdez, não exigindo do individuo senão uma
tenacidade a toda a prova, comprehende-se que
deve ter sido muitas vezes simulada.
Vários tem sido os processos empregados para
descobrir a surdez, quando não é motivada por nenhuma lesão orgânica apreciável por os meios scientilicos.
Entre outros citarei os seguintes : Gomeça-se por
fallar ao supposto surdo durante um certo tempo,
primeiro em voz alta, depois baixa-se gradualmente
a voz, até se fallar no tom normal. O simulador
muitas vezes responde, quando se falia n'este tom.
Casper aconselha um meio análogo, que lhe deu
bom resultado em dois casos de simulação; consiste
em baixar a voz de repente no momento desejado;
assim, tratando-se d'uma mulher que simulava a
surdez, entrando uma occasião no seu quarto, exclamou : «Meu Deus, ha aqui tanta bicharia» e accrescentou immediatamente em voz baixa: «Vós
tendes um piolho na manga direita. » Immediatamente a mulher voltou a cabeça e olhou para o seu
braço direito com um movimento de tédio.
No outro caso tratava-se d'uma mulher casada,
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de ter ferido gravemente uma visinha, á qual Casper começou por gritar ao ouvido: «Vós sois accusada de ter ferido gravemente X. » Elia respondeu :
Não é verdade. «Mas X, não o dizia se não fosse
verdade»; e continuou depressa, mas em voz baixa,
«porque ella não é mentirosa.»
A accusada, possuída do desejo de vingança, sacrificou o papel que até ahi tinha desempenhado tão
bem, pelo prazer de responder — Sim, ella é uma
mentirosa.
Toda a gente tem ouvido fallar da ingenuidade
com que alguns mancebos se deixam apanhar, quando simulam a surdez, perante as juntas de inspecção.
Assim, n'umas inspecções feitas em Lamego, os
medicos, depois de terem empregado todos os esforços para desmascararem um supposto surdo, M. B.,
lembrou-se um dos medicos de lhe dizer em voz
alta: «Podes-te ir embora que estás livre.» M. B.,
cheio de contentamento pelo bom resultado do seu
processo, descia o ultimo lance de escadas, quando
de cima um cabo, por ordem do medico, lhe exclama em voz normal: «Pega lá a tua resalva.» Immediatamente o supposto surdo voltou-se, e veio receber uma caderneta que o cabo lhe entregou.
Muitas vezes os cabos que distribuem o correio,
descobrem esta fraude, quando os suppostos surdos
estão em observação nos hospitaes. Entrando na enfermaria, chamam os soldados para os quaes trazem
correspondência, e o supposto surdo esquecendo o
seu papel, responde ou approxima-se para receber a
carta.

t
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Os meios mais simples, são os que dão, na maior
parle das vezes, os melhores resultados; e o medico
militar deve aproveitar todas as circumstancias e todos os incidentes que lhe possam desmascarar a
fraude.
Assim, tem acontecido muitas yezes desmascaral-os por este simples meio, de que Belloc tirou
bom resultado em dois casos que passo a contar.
«Ha quanto tempo estás surdo?» Ao que o simulador respondeu : Ha dois annos.
No outro caso em que Belloc não sabia de que
se tratava, perguntou: «Que tendes vós». Eu sou
surdo, lhe respondeu o interrogado.
Todos estes meios podem falhar, e o medico ficar na duvida, se o individuo é ou não surdo.
N'estas condições entendo que, ao contrario do
que pensa Boisseau e outros medicos militares, o
emprego do chloroformio virá levantar-nos todas as
duvidas.

•

)

Incontinência d'urina e matérias fecaes,
Hydrocele, Polypos e Ozena

Incontinência d'urina

Quando a incontinência é verdadeira, a urina escoa-se gotta a gotta, sem que o doente tenha consciência de estar urinando. A urina tem um cheiro
penetrante, ammoniacal, reacção alcalina e uma
acção cáustica sobre todas as partes do corpo com
que está em contacto. Assim encontra-se a epiderme da parte interna das coxas e das bolsas macerada, balanite, etc. No caso em que estes symptomas
faltem, em que não haja uma doença de medulla,
uma lithiase, ou um obstáculo mechanico na bexiga
e na prostata, diabete; quando o pretendido doente
não tem pejo da sua doença, quando mandando-o
urinar o jacto sahir com certa intensidade, devemos
suspeitar que estamos em presença d'um simulador.
Segundo Villemin, podemos empregar dois meios
para descobrirmos a fraude.
Este professor, voltando-se para os seus alumnos,
dizia-lhes em voz alta, de maneira a ser ouvido pelo
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falso doente, que havia dois meios para curar aquella
doença.
0 primeiro, quasi incerto nos seus resultados,
consistia em dar umas pilulas de mica panis. Se com
este processo se não conseguisse a cura, tinha de
recorrer ao outro meio, que era infallivel. Assim o
doente devia conservar-se em dieta durante quinze
dias ou um mez, até attingir uma magreza considerável ; seria além d'isso collocado n'um quarto separado,
para se preparar, durante este tempo, para soffrer
uma grande operação. 0 simulador admirado com
esta medicação imprevista, no fim de alguns dias declara-se completamente curado.
0 processo opposto, indicado por Boisseau, que
consiste em dizer ao simulador que vae cahir sob
o dominio da lei, dá algumas vezes bom resultado.
Sculfort dá-nos um caso que é digno de narrar-se :
«D.. ., marinheiro da reserva, mandado embarcar para o liai tico, negou-se, pretextando incontinência d'urina.
(.(Este soldado contava que aos 16 annos tinha
caindo d'um carro, tendo batido com os rins n'uma
das rodas.
((Desde esta época D.. . não pôde mais suster
as urinas. 0 penis e glande apresentavam cor lívida,
as bolsas e a parte interna das coxas com placas
erythematosas, pequenas escoriações. »
(( Vous êtes un fourbe et non un marinier, lui dit
M. Champouillon; vous n'irez pas dans la Baltique
car vous êtes indigne d'um tel honneur; mais dans
quelques heures, vous serez mis en prison et dans
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quelques jours le conseil de guerre vous condamnera
à dix ans de boulet, pour avoir voulu vous soustraire,
par un mensonge, à un service commandé.»
A esta ameaça D . . . balbuciou incohérentes protestos; depois, cahindo de joelhos, offereceu 300 francos ao medico para lhe dar baixa.
Tallot, aconselha-nos um meio a que sempre recorreu, e de que tirou os melhores resultados.
Consiste em fazer despertar o doente muitas vezes de noite, fazendo-o vir de pés descalços ao gabinete para lhe esvasiar a bexiga.
Boisseau, apresenta a ideia de munir o simulador d'um urinol e obrigal-o a urinar n'elle.
Incontinência das matérias fecaes

Da mesma maneira que a incontinência de urina,
a incontinência de matérias fecaes é muitas vezes
simulada.
As matérias fecaes podem ser coradas de vermelho por o sangue que se obterá por feridas praticadas anteriormente. A exploração do anus, dà-nos
esclarecimentos sobre esta burla, que desapparece
com o isolamento do doente, que teremos o cuidado
de submetter a uma vigilância rigorosa.

Hydrocele

Antigamente simulava-se o hydrocele, insuflando
nas bolsas uma certa quantidade de ar. Este pro-
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cesso, muito grosseiro, era desmascarado facilmente,
não só pela sonoridade do tumor, mas também pela
crepitação.
Hoje o processo de simulação está mais aperfeiçoado. Um sargento do 23 (Coimbra) contou a um
medico, que actualmente ó cirurgião ajudante n'um
dos regimentos do norte, que por meio de injecções
d'agua nas bolsas, tem conseguido que alguns mancebos deixem de ser alistados.

Polypos e Ozena

As doenças das fossas nasaes, que teem sido
mais vezes simuladas, são os polypos e a ozena.
Os soldados empregam sobretudo os testículos
de gallos, ou os rins de pequenos coelhos, que introduzem nas narinas, juntamente com pequenos
padaços de queijo putrefacto, para assim também
fazer crer na existência da ozena.
Para nos assegurarmos da falsidade d'esta doença
basta uma exploração minuciosa das fossas nasaes,
por meio do speculo, para constatarmos a existência do corpo estranho, completamente desprovido
de sensibilidade, e cuja picada não produziria dôr
nem escoamento sanguíneo.
Algumas tracções exercidas sobre estes falsos tumores, assim como a lavagem das fossas nasaes, levantariam todas as duvidas que ainda houvesse sobre este assumpto.

Névroses

Epilepsia

A doença mais frequentemente simulada é a epilepsia. As razões que os recrutados teem, escolhendo
de preferencia a epilepsia, são numerosas. Entre
outras citarei as seguintes: esta doença, desde o accesso mais simples até ao accesso mais completo e
mais bem caracterisado, dá-se n'um grande numero
de pessoas; em geral a epilepsia apparece entre
os dez e vinte e dois annos, e é n'esta idade que os
mancebos são recrutados para o serviço militar.
Submettendo um epiléptico a um exame geral,
encontramos signaes particulares que, não sendo
evidentemente seguros, nos permittem estabelecer
uma diíferença entre o verdadeiro e falso epiléptico.
Muitas vezes o primeiro tem um olhar que causa
impressão; a estatura baixa, o pequeno grau de
desenvolvimento corporal, o habito exterior, o temperamento e a physionomia podem prestar-nos esclarecimentos importantes. Pelo que respeita á estatura, está demonstrado que os indivíduos pequenos apresentam uma grande predisposição para a
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epilepsia; assim Herpin encontrou em sessenta epilépticos mais de metade apresentando uma estatura
abaixo da normal.
Os músculos são pouco desenvolvidos, mas d'uma
grande mobilidade, que se nota sobretudo na face.
O olhar é penetrante e os órgãos dos sentidos
mais sensíveis a todas as impressões.
Impetuosos nos seus desejos, mostram-se excitados e irritados quando o menor obstáculo se levanta diante d'elles. Sempre dispostos a exagerar as
suas sensações e os seus sofrimentos, consideram
a sua vida como a mais insupportavel do mundo :
e muitas vezes o suicídio apparece-lhes de repente,
como o libertador mais perfeito, para dar logar á
esperança de melhores dias.
N'elles, pensamentos e sentimentos mudam rapidamente. Susceptíveis e arrebatados, tornam-se
em seguida affectuosos e communicativos.
Depois de termos procu/ado, por um exame minucioso, se o pretendido epiléptico é hereditário,
alcoólico, syphilitico, ou se a sua cabeça foi a sede
d'algum traumatismo, passaremos ao diagnostico do
accesso epileptiforme, que poderemos dividir em
quatro períodos.
No primeiro estado ou periodo prodromico, os
verdadeiros epilépticos teem pouco tempo antes do
accesso uma apparencia de doentes : assim, estão
abatidos, irrequietos e respiram difficilmente ; as
contracções cardíacas augmentam, o rosto torna-se
pallido, e sentem a aura epiléptica, caracterisada
umas vezes por calor, outras por frio, por paresthesias particulares, que principiam n'um braço,
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n'uma perna, muitas vezes na região cardiaca ou
gástrica, para se dirigir em seguida á cabeça, onde
se manifestam tumores das pálpebras, da lingua è
dos lábios. A aura que parte do epigastrio é muitas
vezes acompanhada d'uma sensação de oppressão,
de agonia, nauseas e. vómitos, que contém albumina, bilis ou muco acido.
Estes symptomas faltam nos simuladores, que
imitando o accesso prodromico, o fazem grosseira- _
mente.
0 segundo estado, começa no momento em que
o epiléptico cahe, expeliindo um grito agudo. 0 epiléptico verdadeiro não dá senão um grito, emquanto
que o simulador julga dever dar muitos, para chamar a altençâo para a sua desgraça.
A maneira de cahir offerece-nos um caracter
bem importante para o diagnostico. 0 epiléptico
verdadeiro cahe onde se encontra, sem escolha de
logar; assim fere-se muitas vezes. 0 simulador, pelo
contrario, toma todas as precauções; evita as escadas, as proximidades da agua, do lume, das esquinas, n'uma palavra todas as circumstancias que lhe
poderiam causar prejuízos. 0 epiléptico verdadeiro
cahe muitas vezes no meio d'uma conversa, ou durante a refeição, etc.
A maior parte das vezes, cahe para a frente, ferindo o rosto; o simulador cahe suavemente, ordinariamente de lado, e quando cahe para a frente
tem o cuidado de estender a mão, para diminuir o
choque.
Se o simulador se fere na queda, a expressão
de dôr revela-se na sua pbysionomia. 0 verdadeiro
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epiléptico apresenta n'este estado, sobretudo no momento da queda, uma pallidez do rosto muito intensa, devida á anemia cerebral. A pallidez falta no
accesso simulado.
A pallidez do rosto é um dos symptomas que
offerece uma differença mais nítida entre o verdadeiro epiléptico e a epilepsia simulada.
Depois da queda começam os accessos convulsivos, que podemos dividir em duas phases (Charcot). Uma tónica, curta, quasi telaniforme, outra
clonica, mais longa, constituída por abalos. Nos simuladores, a cabeça fica rígida e inclinada para
traz, o corpo estendido e movei em todos os sentidos, e os abalos dos músculos não existem. Mais
tarde observamos nos epilépticos verdadeiros, contracções e convulsões do systema muscular mais
pronunciadas d'um lado do que do outro, sobretudo
na cabeça, de tal maneira que devido á contracção
do sterno-cleido-mastoideo d'um lado, ã cabeça se
acha dirigida para o lado opposto. No simulador os
dois músculos sterno-ma^toideos estão conlrahidos
ao mesmo tempo. A cabeça está por consequência
dirigida para diante, ou para traz, e a face n'esta
posição está injectada.
Durante o periodo convulsivo, as pálpebras estão
quasi cerradas, produzindo-se de tempos a tempos
movimentos espamodicos, o olhar desvairado, os
olhos estrabicos, as pupillas dilatadas largamente,
a ponto de François Franck não hesitar em as considerar como um signal preciso do estado epiléptico,
mesmo sem convulsões exteriores (Charcot).
Nos simuladores as pálpebras estão cerradas, e
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se as procuramos afastar, sentimos a resistência
voluntária do simulador. A lingua, nos verdadeiros
epilépticos, está introduzida entre os dentes, apresentando mordeduras, inchada e sangrando. Para
caractérisai- bem estas feridas, devemos dizer que,
no epiléptico verdadeiro, são profundas, no simulador são apenas superficiaes.
Um signal muito constante é a espuma que se
encontra na bocca.
Esta espuma, que é uma mistura de saliva e bolhas d'ar, não falta mesmo nos accessos de curta
duração. Os simuladores empregam o sabão.
A pelle e os músculos são insensíveis. Esta insensibilidade não pôde ser attingida senão por simuladores dotados de grande energia, e que parecem resistir a todas as dores. Para verificar esta
insensibilidade da pelle e dos músculos, antigamente empregavam-se meios bárbaros, que as ideias
actuaes condemnam, taes como o ferro *ao rubro,
picadas com agulhas grossas, cera fundida, etc.
Hoje por meio de simples picadas, pela introducção de substancias irritantes na mucosa do nariz,
como o tabaco, o ammoniaco, podemos conseguir
os mesmos fins.
O terceiro estado é seguido d'uma verdadeira
reacção. A face torna-se vermelha, os olhos congestionados, a respiração augmenta, as revoluções cardíacas irregulares e frequentes, o pulso pequeno.
Muitas vezes observa-se uma emissão involuntária
de urina, de matérias fecaes e de espuma. N'este
período o simulador não consegue enganar-nos. A
côr da face não muda, a não ser que o pretendido
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doente tenha suspendido a respiração, e por consequência se produzisse a cyanose. As modificações
respiratórias não existem. 0 pulso pequeno que
muitas vezes os simuladores apresentam, pode ser
devido a um laço que aperte a humeral.
A excreção do esperma falta sempre.
No quarto período, a face torna-se pallida, a
respiração profunda, os músculos em revolução durante um certo tempo, as ideias conservam-se confusas e apresenta uma certa excitação. 0 simulador
apresenta um quadro muito différente. Depois do
accesso, parece encontrar-se satisfeito do papel que
desempenhou tão grosseiramente, e do resultado
que obterá.
Ao lado d'estes signaes recommendam-se outros
meios, para distinguir a verdadeira epilepsia da
falsa. 0 meio mais seguro e mais fácil é o exame da
urina depois do accesso. Em todos os casos de epilepsia verdadeira, encontra-se no exame chimico da
urina uma percentagem de albumina, o que se não
dá nos accessos simulados.
Voisin dá grande importância aos resultados fornecidos pelo pulso e pelo sphygmographo de Marey ;
assim, o pulso é pequeno e lento nos verdadeiros
epilépticos, amplo e precipitado nos simuladores; as
curvas sphygmographicas são mais baixas, mais arredondadas e mais approximadas, dois ou três segundos antes do ataque. Sobrevindo o ataque,
vêem-se duas ou três ondulações suecessivas e dispostas segundo uma linha ascendente, depois uma
serie de curvas pouco elevadas: estas curvas tornam-se cada vez mais pronunciadas, apresentando
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uma convexidade superior, muito marcada ; no fim
de alguns minutos as linhas elevam-se cada vez
mais, a ponto de attingirem uma altura três ou
quatro vezes maior que antes do ataque.
As pupillas offerecem também um signal de
diagnostico importante. Assim, no verdadeiro epiléptico, a pupilla, além de dilatada, é completamente
insensível á acção da luz, emquanto que o falso
epiléptico não pôde reproduzir nem a dilatação,
nem a insensibilidade á acção da luz.
Percy conta-nos um caso, em que desmascarou
por completo um simulador, pedindo em voz alta
os instrumentos necessários para fazer uma ablação
dos testículos, accrescentando que tinha occasião de
ensaiar a efficacia d'um tratamento, a que tinha ouvido fazer as melhores referencias.
Mericamp notou ultimamente nos epilépticos
uma deformação na arcada orbitaria, que é frequente, e que tem grande importância em medicina
legal. As quedas "repetidas dos epilépticos, dando-se
ordinariamente para a frente, a arcada expõe-se a
contusões e d'ahi a sua deformação.
A. R., natural de Salvaterra de Magos, 23 annos
de idade, solteiro ; não sabe 1er nem escrever.
Assentou praça em 8 de janeiro de 1891 ; em
25 de março de 1892 seguia para Loanda, a bordo
da Mandovi, regressando a Lisboa em agosto de
4894.
Deu baixa ao hospital de Marinha, em 2 de
março de 1895, com ataques de epilepsia.
Estes ataques eram muito repetidos, e davam-se
sobretudo de tarde.
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Tendo o medico de serviço presenciado vários
ataques e não vendo n'elles os signaes característicos, suppòz que estaria em presença d'uni simulador.
Assim, A. R. não apresentava flexão do pollegar nem salivação ; na queda, sempre para a frente,
evitava, estendendo os braços, a violência do choque e, examinada a lingua e a face interna da bochecha, não apresentava lesões nenhumas.
Para se tirar de duvidas, n'um d'estes ataques
o medico de serviço mandou buscar o thermo-cauterio, dizendo ao mesmo tempo que a única maneira de curar aquella doença era queimar a pelle
na região lombar.
Ouvindo isto, o falso epiléptico ergueu-se logo
e, vendo-se descoberto, tentou suicidar-se.

PROPOSIÇÕES

Anatonia. —A arcada crural, não tem fibras proprias.
Physiologia. — O systema nervoso, apesar de incumbido
de funcções importantíssimas, não é mais do que um apparelho de aperfeiçoamento.
Materia medica.—Nas doenças do coração e dos rins
prefiro a tbeobromina aos outros medicamentos cardíacos e
diuréticos.
Pathologia externa. —No tratamento das varizes dos
membros inferiores, o methodo de escolha, é a laqueação da
veia saphéna.
Pathologia interna. — Como signal pathognomonico nas
tuberculoses incipientes, apenas podemos contar com a tuberculina de Kocb.
Medicina operatória. —No tratamento do cancro do recto, prefiro o processo abdomino-périneal de Gaudier.
Partos.—Nos pactos normaes, principalmente nos das
primiparas, aconselho o emprego do ether.
Anatomia pathologica. — O bacillo de Koch e o aspergillus fumigatus, produzem lesões análogas no organismo.
Medicina legal.—A immobilidade da pupilla sob a influencia da luz, é por si só, um signal de diagnostico differencial da epilepsia verdadeira e simulada.
Pathologia geral. —O estudo topographico das lesões
que existem nos bronchios, nos pulmões e nas pleuras, tem
utilidade incontestável sob ponto de vista do diagnostico,
prognostico e tratamento.
Visto.
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