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Resumo 

Os maus-tratos contra crianças e animais de companhia são um fenómeno 

generalizado, tendo grandes implicações no bem-estar e saúde das crianças e dos 

animais, assim como da sociedade em geral. A relação entre o maltrato animal e a 

síndrome do abuso infantil é inegável, especialmente tendo em atenção o conceito de link, 

que estabelece o elo existente entre a violência interpessoal e animal. A Medicina Legal 

Humana e a Medicina Legal Veterinária revestem-se de especial importância nestes casos, 

pois realizam perícias em detalhe, analisando todas as lesões das crianças e dos animais 

com o intuito de provar a prática de atos abusivos.  

O principal objetivo deste estudo é analisar a relação Clínico-Médico-Legal entre os 

maus-tratos a animais de companhia e a síndrome do abuso infantil. Além disso, também 

se pretende compreender a relação entre a anatomia humana e a anatomia veterinária 

forense, bem como a relação entre a Medicina Legal e a Medicina Legal Veterinária, para 

além de se tentar padronizar o perfil do agressor em casos de abusos de crianças e de 

animais.  

A revisão da literatura permitiu constatar que existe uma simbiose entre a Medicina 

Legal e a Medicina Legal Veterinária, sendo que a primeira, especialmente no contexto 

pediátrico, serviu enquanto base procedimental e protocolar para as perícias a realizar na 

Medicina Veterinária Forense. Também foi possível constatar a ligação existente entre o 

maltrato animal e a síndrome do abuso infantil, dado que as lesões resultantes são muito 

semelhantes entre si, para além de o agressor apresentar traços de personalidade e de 

conduta muito similares. É possível padronizar o agressor de maus-tratos infantis e a 

animais, imperando uma forte agressividade e impulsividade, para além da necessidade 

de poder e de controlo.  

O estudo contribui para a Medicina Legal Humana e para a Medicina Legal 

Veterinária no sentido de evidenciar a sua estreita relação e similitude prática. Também 

permite concluir que as lesões resultantes de maus-tratos a crianças e a animais são muito 

idênticas, sendo que o agressor pode ser padronizado em diversas características. 

Evidencia a importância de realização de perícias de medicina legal, no sentido de 

averiguar a existência de maus-tratos ou não, visto que algumas lesões podem resultar de 

circunstâncias acidentais.  

 

Palavras-chave: Maltrato animal; Síndrome do abuso infantil; Agressor; Medicina Legal; 

Violência.  



iv 

 

Abstract 

Mistreatment of children and pets is a widespread phenomenon, with major 

implications for the well-being and health of children and animals, as well as society in 

general. The relationship between animal abuse and the child abuse syndrome is 

undeniable, especially given the concept of link, which established the link between 

interpersonal and animal violence. Forensic Human Medicine and Forensic Veterinary 

Medicine are very important in these cases, as they carry out detailed investigations, 

analyzing all injuries in children and animals in order to prove the practice of abusive acts.  

The main goal of this study is to analyze the Clinical-Medical-Forensic relationship 

between mistreatment of companion animals and the child abuse syndrome. In addition, it 

is also intended to understand the relationship between human anatomy and forensic 

veterinary anatomy, as well as the relationship between Forensic Human Medicine and 

Forensic Veterinary Medicine, despite trying to standardize the profile of the aggressor in 

cases of child and animal abuse.  

The literature review showed that there is a symbiosis between Forensic Human 

Medicine and Forensic Veterinary Medicine, with the former, especially in the pediatric 

context, providing both the procedural and protocol basis for the expertise to be carried out 

in Forensic Veterinary Medicine. It was also possible to verify the link between animal abuse 

and the child abuse syndrome, considering that the resulting injuries are very similar in both 

cases. Also, the aggressor in both cases shows similar personality and conduct traits. It is 

possible to standardize the aggressor in child and animal abuse, prevailing a strong 

aggressiveness and impulsiveness, in addition to the need for power and control.  

The study contributes to Forensic Human Medicine and Forensic Veterinary 

Medicine considering that it highlights their close relationship and practical similarity. It 

concludes that the injuries resulting from children and animal abuse are very similar and 

that the aggressor can be standardized according to several identical characteristics. It also 

highlights the importance of carrying out forensic medical examinations in order to verify the 

existence if abuse or not, since some injuries can result from accidental circumstances.  

 

Keywords: Animal abuse; Child abuse syndrome; Aggressor; Forensic Medicine; Violence. 
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0. Introdução 

0.1 Fundamentos 

“A Medicina Legal constitui um ramo científico que se reveste de particular 

importância, dada a ampla abrangência e interdisciplinaridade que a caracteriza e a 

extrema relevância que a prova pericial frequentemente assume no exercício da Justiça. 

As consequências da sua intervenção poderão ser tanto ou mais relevantes para o cidadão 

do que a cura ou o tratamento de patologias. Infelizmente, para cada vez menos pessoas, 

a honra ou a justiça (valores cuja verificação ou comprovação poderão estar dependentes 

de intervenção médico-legal) constituem méritos de ordem superior à saúde corporal” 

(Real, 2010, p. 12). 

A seguinte dissertação tem um enquadramento académico no domínio da Clínica 

Médico-Legal relativo ao Mestrado de Medicina Legal lecionado no Instituto de Ciências 

Biomédicas Abel Salazar da Universidade do Porto, tendo como intenção primordial a 

obtenção do grau de Mestre. 

Este ciclo de estudos especificamente tem como premissas a promoção de uma 

formação qualificada, desenvolvendo investigação nas mais variadas áreas fomentando 

assim a Inter-Relação entre conhecimentos e conteúdos da Medicina Legal e outras áreas 

disciplinares como as Ciências Jurídicas, Humanas e Sociais. 

 

0.2 Escolha do tema 

Os maus-tratos a crianças são, com base no conceito da Organização Mundial da 

Saúde (OMS), o abuso ou negligência que ocorrem em crianças com idade inferior a 18 

anos de idade, complementando holisticamente todo o tipo de abuso físico, emocional, 

sexual, negligência e exploração comercial ou outra, que resulte em dano real ou potencial 

para a saúde da criança, a sua sobrevivência, desenvolvimento ou dignidade no contexto 

de uma relação de responsabilidade, confiança ou poder (WHO, 2014). 

No enfiamento desta definição, a Universidade de Coimbra e o Instituto Nacional de 

Medicina Legal e Ciências Forenses (INMLCF) realizaram um estudo onde se verifica o 

aumento da taxa de agressão infantil ao longo de 5 anos consecutivos. Refere ainda o 

enquadramento social, onde aponta que o agressor típico seja um dos progenitores. De 

acordo com a matéria em questão, o número de perícias realizadas a crianças e 
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adolescentes vítimas de violência subiu de 371, em 2011, para 550 em 2015, o qual 

acarreta um incremento de 0.86% para 1.48% da taxa de incidência total (UC, 2015). 

O estudo apresenta ainda, como conclusão final, o perfil de vítima mais recorrente 

em Portugal: “género feminino, entre os 15 e 18 anos de idade, num contexto de violência 

doméstica, família destruturada e com conflitos e agressões prévios” e as principais lesões 

infligidas são de natureza contundente com localização variável (cabeça, tórax, abdómem 

e membros) (UC, 2015). 

Recorrendo também a epidemiologia internacional, cerca de 3.4 milhões de 

crianças foram reportadas com suspeita de negligência no Estados Unidos da América em 

2012. Grande parte dos casos foi comprovado em tribunal, sendo 20% maus-tratos físicos 

e 1640 deles resultou o seu falecimento (ACF, 2012). Anualmente, mais de 1500 crianças 

morrem devido a agressões físicas e 45% com menos de 12 anos de idade (McDonald, 

2007). 

Em paralelo com o flagelo anterior, estudos e pesquisas demonstram de forma 

evidente a estreita relação entre os maus-tratos aos animais e os maus-tratos a crianças, 

idosos, mulheres e outro tipo de violência interpessoal (CoPPA, 2021). 

As autoridades nacionais encarregues da proteção da criança ou de outros grupos 

vulneráveis têm uma crença quase absoluta que o abuso de animais durante o período 

infantil está estreitamente ligado a várias formas de violência e comportamento desviante 

na idade adulta. 

Em Portugal, de acordo com estatística do Ministério Público (MP) no biénio 2017-

2018 há um aumento de 20.6% do número de inquéritos crime por maus-tratos a animais, 

tendo uma tradução prática de 4 para 7 casos (Ministério Público, 2017). 

 

0.3 Estado da arte do tema 

Ao longo dos últimos anos o conceito de Ciência Forense tem evoluído 

significativamente, no sentido de se constituir enquanto ciência de caráter multidisciplinar, 

reunindo contributos e conhecimentos de diversas áreas, tal como é o caso da medicina, 

da biologia, da odontologia, da psicologia e da medicina veterinária (Cooper & Cooper, 

2007).  

Apesar da sua raiz latina (fórum), o termo forense tornou-se mais limitado ao entrar 

no vocabulário inglês, passando a estar associado apenas à área da investigação criminal, 
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sendo usado atualmente para designar os espaços onde se administra a justiça e/ou outros 

factos do âmbito do Direito (Dinis-Oliveira & Magalhães, 2016). 

Tal como é preconizado por Calazans e Calazans (2005), as várias Ciências 

Forenses existentes fornecem vários métodos científicos aos investigadores, no sentido de 

os ajudar durante a análise dos vestígios disponíveis para tal procedimento. Logo, a 

finalidade das Ciências Forenses no geral é colocar ao serviço da justiça penal um vasto 

leque de conhecimentos científicos, com o intuito de se analisarem os 

processos/acontecimentos/eventos, permitindo decidir se estes estão, ou não, associados 

a um crime, e caso estejam, quem perpetrou tal crime e em que circunstâncias. 

Além disso, é importante evidenciar que todas as ciências integrantes das Ciências 

Forenses apresentam fundamentos e pontos comuns, designadamente: o objeto, que 

neste caso remete para eventuais vestígios passíveis se serem analisados; a finalidade, 

associada à realização de perícias com o intuito de se produzirem provas periciais; e a 

metodologia geral da intervenção, que engloba dois momentos – a realização da análise e 

a interpretação dos resultados.   

No contexto humano, uma das principais e mais importantes disciplinas integrantes 

das Ciências Forenses é a Medicina Dentária Forense, ou Odontologia Forense (OF), 

tendo em consideração que compreende os conhecimentos da Medicina Dentária na área 

Médico-Legal, no âmbito do direito civil, criminal ou laboral, e é aplicada em diversas 

circunstâncias e contextos.  

De facto, uma das circunstâncias mais frequentes onde a OF é usada remete para 

a identificação de indivíduos falecidos, recorrendo-se tanto a dados antemortem como a 

informações post-mortem, por exemplo em situações de conflitos armados ou 

tragédias/catástrofes. No entanto, a OF é responsável pela análise de marcas de mordida 

provocadas em pessoas e/ou objetos, permitindo então a identificação das vítimas através 

do seu registo dentário. Porém, esta área particular das Ciências Forenses é também 

relevante no diagnóstico de violência e/ou violência doméstica, quer seja por parte de um 

parceiro íntimo, quer seja em grupos vulneráveis como os idosos e as crianças (Caldas et 

al., 2012; Corte-Real & Vieira, 2015). 

Ainda nesta área da OF, os médicos odontopediatras acabam por desempenhar um 

papel crucial no reconhecimento e na sinalização/denúncia de maus-tratos a crianças, 

tendo em consideração que é precisamente na região Orofacial que se manifestam mais 

de 50% das lesões mais frequentes num contexto de abuso e maus-tratos (Kiran & 

Kamalam, 2011).  
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Além disso, estes profissionais são os que frequentemente estabelecem o primeiro 

contacto com as crianças vítimas de maus-tratos, especialmente após a difusão do 

Programa Nacional de Promoção de Saúde Oral (normalmente designado por Cheque 

Dentista), visto que os abusadores/agressores recorrem a estes profissionais para evitar 

procurar por um pediatra, pois têm medo de serem descobertos como agressores da 

criança, objetivando tratar as lesões mais visíveis na vítima sem que se levantem suspeitas 

de maus-tratos (Crespo et al., 2011).  

Contudo, caso o médico dentista tenha alguma dúvida se se encontra perante um 

caso de maus-tratos ou não, é fulcral que este procure ajuda junto de profissionais mais 

experientes, com o intuito de se obter um diagnóstico preciso e sem qualquer incerteza. 

Logo, as opiniões de vários profissionais relacionados com a medicina podem ajudar na 

celeridade de um diagnóstico preciso, o que por sua vez resultará numa denúncia mais 

rápida do caso de maus-tratos, promovendo o bem-estar e a segurança da criança (Cairns, 

Murphy & Welbury, 2004).  

A nível das Ciências Forenses no geral, e no âmbito dos maus-tratos infantis em 

particular, é importante enfatizar um marco histórico do século passado, mais 

concretamente no ano de 1946, quando um radiologista infantil americano, Caffey, publicou 

as suas descobertas relativamente a fraturas múltiplas de ossos longos, associadas a 

hematoma subdural, em 6 lactentes e cujos progenitores não conseguiram, de forma lógica 

e razoável, explicar a génese das lesões em questão.  

Em 1953, e com base na investigação realizada por Caffey, Silverman conduziu um 

estudo retrospetivo de crianças com um quadro clínico semelhante, tendo concluído que 

as lesões resultaram de traumatismos provocados por outrem. Posteriormente, em 1957, 

Caffey constatou finalmente que as lesões resultaram de maus-tratos a crianças por parte 

de indivíduos adultos, sendo que em 1962 o quadro clínico foi efetivamente consolidado, 

passando a ser designado por Síndrome da Criança Maltratada ou Síndrome de Caffey 

(Ricas & Donoso, 2006). 

Atentando especificamente na medicina veterinária forense, esta é uma área 

recente, remetendo para a aplicação dos conhecimentos da medicina veterinária na 

resolução de casos legais, com responsabilidade criminal e civil (Cooper & Cooper, 2008; 

Ottinger et al., 2014).  

É crucial referir que a medicina veterinária forense não diverge da medicina legal 

humana, mais concretamente no que diz respeito à necessidade de se proceder a uma 

análise objetiva e posterior preservação das provas, devendo-se realizar uma colheita 

adequada e correta, assim como uma documentação e interpretação das evidências 
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reunidas, como por exemplo em situações suspeitas de maus-tratos a animais de 

companhia, com o intuito de se garantir a credibilidade científica e legal exigida pela própria 

justiça. No entanto, a principal diferença entre estas duas áreas forenses está associada à 

variedade de espécies que podem ser examinadas no âmbito da medicina veterinária, o 

que não sucede na medicina legal humana, onde a espécie é sempre a mesma (seres 

humanos) (Cooper & Cooper, 2007). 

Recentemente, a importância desta área multidisciplinar tem vindo a crescer de 

modo significativo, apesar de os médicos veterinários intervirem em processos judiciais há 

bastante tempo, nomeadamente em casos de compra e venda de animais (cavalos ou 

outros animais de pecuária), de higiene alimentar e de bem-estar do animal (Cooper & 

Cooper, 2008). 

Porém, até aos dias de hoje constata-se que a aplicação forense nos casos médico-

legais da medicina veterinária ainda se encontra parcamente desenvolvida, especialmente 

quando comparada à sua congénere (medicina legal humana). Efetivamente, e 

contrariamente ao que tem vindo a ocorrer na medicina forense humana, o 

desenvolvimento dos conhecimentos na área da medicina veterinária tem sido quase 

unicamente empírico, o que corrobora esta disfasia entre ambas as áreas forenses e 

evidencia as lacunas existentes a nível da parca preparação para o trabalho na medicina 

veterinária forense. Logo, conclui-se que ainda existem diversas limitações no que diz 

respeito à certificação e formação de pessoal especializado nesta área forense, o que 

contrasta com a sua congénere, a medicina legal humana (Parry & Stoll, 2020). 

Além disso, a medicina veterinária forense também apresenta diversas abordagens 

distintas, divergindo de país para país, visto que cada um tem a sua própria legislação, 

bem como uma opinião própria acerca da importância destes casos em particular. Tal como 

é evidenciado por Ottinger et al. (2014), a nível mundial a grande maioria dos laboratórios 

de medicina veterinária forense encontram-se integrados em universidades, ou são 

laboratórios do estado, salientando também que os exames forenses post mortem são 

frequentemente realizados por patologistas certificados e/ou com formação específica na 

área de patologia forense, o que corrobora a necessidade de uma formação específica 

para realizar exames no âmbito da medicina veterinária forense.  

Durante os últimos anos verificou-se também a ocorrência de alterações bastante 

drásticas, resultando numa necessidade superior de formação na área da medicina 

veterinária forense por parte dos médicos veterinários. Entre os principais fatores que 

contribuíram para tal necessidade acrescida a nível da formação destes profissionais, 

salientam-se os seguintes: 
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• Maior preocupação por parte da sociedade relativamente ao bem-estar 

animal, com a introdução de legislação sobre o bem-estar animal e 

subsequente criminalização de maus-tratos a animais de companhia; 

• Introdução de legislação específica, relativa à segurança e saúde 

resultantes dos perigos dos animais, assim como dos produtos resultantes 

dos mesmos ou dos seus organismos patogénicos; 

• Procura, por parte dos donos dos animais, de obtenção de indemnizações 

ou outras recompensas legais relativas a várias questões (ferimentos, 

problemas de saúde ou morte dos seus animais); 

• Necessidade de minimizar os efeitos da poluição ambiental; 

• Criação de movimentos num escopo mundial com o intuito de combater o 

crime em torno da vida selvagem (Cooper & Cooper, 2008). 

Por conseguinte, verifica-se uma crescente procura por médicos veterinários 

especialistas na área da medicina forense ao longo dos últimos anos. Além disso, e por 

consequência inerente, prevê-se que as lacunas atuais, tanto a nível da educação, como 

a nível da formação teórico-prática, serão progressivamente satisfeitas, tal como é possível 

pressupor se atentarmos no crescente número de publicações veterinárias diretamente 

relacionadas com a medicina legal, bem como de livros que contribuem para o 

desenvolvimento desta área particular da medicina veterinária (Parry & Stoll, 2020). 

Tal como é argumentado por Merck (2013), os médicos veterinários podem 

envolver-se em casos de medicina veterinária forense de várias formas, apesar de a forma 

mais típica remeter para casos de animais de companhia feridos ou mortos levados aos 

centros de atendimento médico veterinário para tratamento e/ou avaliação. No entanto, 

existem alguns casos específicos, nos quais os médicos veterinários podem ser chamados 

para proceder a uma avaliação do local onde ocorreu o crime contra o animal de 

companhia.  

É também pertinente evidenciar que ao longo dos últimos anos a medicina 

veterinária forense tem sido cada vez mais aplicada em diversos contextos relativos à 

investigação de crimes contra animais de companhia, incluindo casos criminais, audiências 

sobre negligências, ações civis, roubo, ferimentos não acidentais, violação das leis da vida 

selvagem (aprisionamento), disputas industriais, reivindicações de seguro, questões 

governamentais, avaliação do impacto ambiental, má conduta profissional por parte dos 

médicos veterinários e inspeções em lojas e/ou jardins zoológicos (Parry & Stoll, 2020). 

Segundo Cooper e Cooper (2008), as investigações forenses no âmbito da medicina 

veterinária englobam as seguintes situações/casos: 
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• Determinação das circunstâncias da morte do animal; 

• Avaliação do bem-estar do animal; 

• Estudos de reprodução; 

• Analisar maus-tratos a animais; 

• Conservar a natureza (em casos de tráfico de animais, caça ilegal ou 

poluição); 

• Exames clínicos; 

• Investigações laboratoriais. 

Assim, conclui-se que a medicina veterinária forense é uma área interdisciplinar, 

sendo que para além de se caracterizar enquanto serviço de utilidade pública, também 

detém um efeito de aumento da qualidade da medicina veterinária num sentido lato, tendo 

em consideração que existem novas abordagens e técnicas a serem constantemente 

partilhadas e implementadas pelas várias disciplinas intrínsecas a esta área em particular 

(Cooper & Cooper, 2008).  

Não obstante, e apesar de se encontrar numa posição favorável no contexto do 

reconhecimento e relato de casos suspeitos de maus-tratos a animais de companhia, bem 

como de violência doméstica associada, a medicina veterinária apresenta falhas frequentes 

no que diz respeito à ação ou à intervenção nestes casos específicos. Estas lacunas 

devem-se principalmente à incerteza aquando da diferenciação entre lesões acidentais e 

não acidentais em animais de companhia, o que evidencia a necessidade de se 

implementarem diretrizes mais específicas sobre a recuperação e denúncia de casos de 

violência contra animais de companhia no contexto clínico.  

De um modo mais detalhado, recomenda-se a implementação de protocolos no 

âmbito da prática veterinária, com o intuito de promover o papel dos médicos veterinários 

enquanto profissionais multifacetados, envolvendo várias instituições/entidades, tais como 

as autoridades, as organizações de bem-estar animal e de violência doméstica (Newland, 

Boller & Boller, 2019). 

 

0.4 Delimitação do objeto de dissertação e objetivo geral 

O mote vultuoso desta dissertação será a análise da relação Clínico-Médico-Legal 

entre os maus-tratos a animais e a síndrome do abuso infantil.  

Para um melhor esclarecimento de um tema tão complexo, foi necessário o 

esmiuçar de bibliografia referente quer a informação técnica e clínica quer a bibliografia no 
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âmbito da psicologia infantil, com o intuito de perceber e contextualizar todo o conceito 

entre as duas referidas matérias. 

 

0.5 Objetivos específicos 

Os objetivos desta exposição têm a finalidade de serem fiéis ao objetivo geral de 

dissertação de modo a não criar desvios, assim propomos os seguintes objetivos 

específicos: 

I. Perceber primeiramente a relação entre a Anatomia Humana e a Anatomia 

Veterinária Forense; 

II. Auferir a correlação direta entre a Medicina Legal e a Medicina Veterinária 

Forense; 

III. Constatar a simbiose entre ambas as áreas no estudo Médico-Legal relativo à 

análise das características lesionais de múltiplas origens, tendo sempre como 

base de apoio científico a Anatomia Patológica e a Medicina Legal Forense; 

IV. Perceber a associação direta que existe pela persona do “Agressor” na 

semelhança de lesões provocadas no animal ou na criança; 

V. Exibir de forma sucinta o enquadramento sociopsicológico. 

 

0.6 Estrutura da dissertação 

No Capítulo I será formalizada uma explanação da relação inerente entre as duas 

anatomias e o apoio mútuo para a relação entre a Medicina Veterinária e Medicina Legal. 

No Capítulo II serão expostos casos práticos descritos em bibliografia onde se vai 

poder constatar rigorosamente a correlação direta das agressões em animais e as 

agressões em crianças menores de idade. 

O Capítulo III irá resumir-se no debruçar do tema da síndrome do abuso infantil e 

do maltrato animal e o seu enquadramento sociopsicológico nos dias de hoje. 

No Capítulo IV são apresentados, analisados e discutidos os resultados da análise 

bibliográfica. 

No Capítulo V formulam-se as conclusões do estudo efetuado, tendo por base o 

objeto de dissertação, o objetivo geral, e objetivos específicos definidos inicialmente.
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CAPÍTULO I  

1.1 Contributo do estudo da Anatomia Humana e Veterinária para a 

Medicina Legal 

Compreender a Anatomia é da maior importância para as diversas áreas, dando 

sempre primazia às áreas da biologia e da saúde. Deste modo, só recorrendo a um estudo 

sistémico é possível compreender o funcionamento do corpo, estudar a evolução de 

patologias e a análise criteriosa de qualquer tipo de lesão. 

A Medicina Legal, sendo uma ciência autónoma que estuda fenómenos biológicos, 

tem sempre como princípio fundamental o domínio integral da Anatomia Humana. Isto 

permite-lhe ter sapiência sobre qualquer tipo de agressão infligida, consequências delas 

decorrentes, transformações cadavéricas e até conceitos diferenciais. 

Não obstante do desenvolvimento do conhecimento da anatomia humana, o estudo 

na área veterinária tem-se tornado imprescindível no que toca à experimentação e 

complementaridade das matérias. Nos últimos anos, o termo “ONE HEALTH”, tem ganho 

uma preponderância determinante nas discussões científicas que tratam de questões 

associadas à saúde e diagnóstico. O conceito tem como fundamento a integração da saúde 

humana e a saúde animal com o objetivo de adotar políticas efetivas para a prevenção e 

controlo de patologias e melhorar o diagnóstico de forma generalizada (Zinsstag et al., 

2011). 

Este conceito tem uma origem bem antiga. O médico patologista Rudolf Virchow 

(1821-1902), um ícone da Anatomia Patológica, da Medicina Legal e da Medicina Moderna, 

já afirmava no Séc. XIX que entre animais e a medicina humana não há barreira e nunca 

deveria existir no estudo de qualquer infeção ou agente patogénico - Conceito de Zoonose 

(Cardiff, Ward & Barthold, 2008). 

Ao longo do século seguinte, cientistas relacionados a várias áreas de investigação 

constataram a similaridade de vários processos anatómicos e infeciosos em animais não 

humanos e humanos. No entanto, as medicinas humana e veterinária seguiram trajetórias 

distintas. Apenas recentemente teve início um progresso da aproximação dos estudos das 

duas áreas (Saunders, 2000). 

Com o lançamento da obra “Veterinary Medicine and Human Health” em 1984, o 

especialista em veterinária e epidemiologista, Dr. Calvin W.Schwabe (1927-2006), reforçou 

a importância da união entre o estudo humano e animal não humano (Zinsstag et al., 2011). 
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1.2 Correlação entre a Medicina Legal e a Medicina Veterinária Forense 

Em similaridade com estes avanços científicos, também a Medicina Legal e a 

Medicina Legal Veterinária se aproximaram no que diz respeito à investigação e protocolos 

implementados. Como exemplo da sua pertença à componente Humana, também na 

esfera veterinária as Ciências Forenses são o mecanismo indispensável aquando de uma 

investigação, por exemplo de maus-tratos. Com rigor, poucas as áreas remanescentes 

apresentam poucas diferenças de acordo com a vítima, seja ela animal ou humano. 

No que diz respeito ao bem-estar e prevenção de abusos a animais domésticos, os 

pacientes de Medicina Veterinária são equiparados a pacientes pediátricos de Medicina 

Humana. A razão para tal acontecer reside nas semelhanças entre ambos os tipos de 

vítimas, padrão e tipo de lesões resultantes dos vários tipos de abuso (Flynn, 2000; Munro 

& Thrusfield, 2001a; Munro & Munro, 2008). A fragilidade de uma criança e a sua 

incapacidade de defesa são em tudo equiparáveis à fragilidade de um animal.  

Assim, também em veterinária o exame físico dos animais sobreviventes e o exame 

post-mortem das vítimas revela-se de extrema importância. As guidelines para caracterizar 

o abuso animal são inclusivamente baseadas nas guidelines de abusos de menores (Munro 

& Thrusfield, 2001a; Munro & Munro, 2008) e o Royal College of Veterinarian Surgeons 

(Reino Unido), fornece guidelines para que o clínico veterinário que suspeite de abuso 

animal possa agir em conformidade (Code of Professional Conduct for Veterinary 

Surgeons, 2018). Os animais domésticos servem também de sentinela, uma vez que muito 

do abuso doméstico a mulheres e crianças começa pela ação do agressor (tanto sob a 

forma de abuso físico como psicológico - ameaça em ferir o animal para causar stress na 

vítima humana) sobre animais residentes da casa antes de passar para os humanos 

(Sant´Ana & Reis, 2017). 

As diferenças major que se denotam residem, geralmente, na definição e perceção 

dos maus-tratos e nos recursos, especializados ou não, que estão ao serviço da 

investigação. Esta sim é a razão primordial para a necessidade de formação na área da 

Veterinária Forense, dos especialistas Médico-Legais de primeira linha, podendo indicar 

assim particularidades inerentes às vítimas ou o seu estado de conservação, tendo 

também noção dos procedimentos de rotina básicos de modo a não interferir de forma 

negativa no consequente processo judicial. 
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Uma vez que a necropsia forense segue uma metodologia de trabalho um pouco 

diferente das necropsias anátomo-clínicas veterinárias, nem todos os patologistas 

veterinários terão capacidade para as realizar com a perícia e mestria necessária, de forma 

a produzir relatórios adequados. Em Portugal, algumas das instituições com capacidade 

para realizar este tipo de análise são o Hospital Veterinário da UTAD e os laboratórios 

INIAV (Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária). 

 

Uma vertente que deve ser também tida em conta é o enquadramento jurídico, até 

porque, em Portugal desde outubro de 2014 houve implementação legal para o maltrato 

animal e paralelamente revisão jurídica da legislação em vigor referente à matéria do 

maltrato infantil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Causa de Morte: Evento que produz alterações fisiológicas tais que provocam a morte. A 

mesma causa pode atuar por mecanismos de morte diferentes. 

Mecanismo de Morte: Alteração fisiológica produzida pela causa de morte, que é 

responsável pelo exitus. O mesmo mecanismo pode ser provocado por causas diferentes. 

Causa Jurídica de Morte: Circunstâncias que levaram à causa de morte (é uma forma de 

diagnóstico diferencial médico-legal). 

Análise forense da Morte em animais não humanos: 

¬ Morte Natural. 

¬ Morte Violenta: Acidental, Não Acidental, Indeterminada. 
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CAPÍTULO II 

2.1 A patologia e a relação com as lesões 

“Etimologicamente, o termo Patologia significa o estudo das doenças (do gr. Pathos = 

doença, sofrimento, e logos = estudo)” (Kumar, Abbas & Aster, 2017). 

Contudo este conceito não compreende todas as vertentes das doenças, mas tem 

como propósito o estudo e a abordagem científica destas e a sua relação com os pacientes. 

Entretanto, a Patologia é valorizada no seu esplendor como a ciência que perscruta nas 

causas das doenças, os seus mecanismos e as alterações morfológicas e funcionais que 

apresentam, ou seja, é devota do escrutínio das alterações estruturais e funcionais das 

células, dos tecidos e dos órgãos.  

Tradicionalmente a Patologia está dividida em diferentes áreas: 

o Etiologia: estuda as causas intrínsecas de todos os tipos de doenças ou lesões, 

tendo a capacidade de ser determinadas por fatores intrínsecos ou adquiridos; 

o Patogenia: processo desde o estímulo inicial até ao desenvolvimento morfológico 

da doença; 

o Alterações Morfológicas: correspondem às alterações estruturais celulares e 

tecidos e as suas características patognomónicas. Podem ser observadas Macro 

e Microscopicamente;  

o Fisiopatologia: debate-se com os distúrbios funcionais e o seu significado clínico, 

consequentemente tendo maior importância para a escolha da terapêutica mais 

correta. 

A Lesão ou o processo patológico é uma agregação de transformações 

morfológicas, moleculares e/ou funcionais que surgem nos tecidos após a ocorrência de 

lesões. As lesões têm como princípio a sua dinâmica: iniciam, evoluem e tendem para a 

cura ou para a cronicidade. Na gíria são denominadas como processo patológico, o qual 

implica que o aspeto morfológico de uma lesão seja completamente distinto quando 

observada em diferentes estádios da sua evolução. É sempre elementar destacar que toda 

a lesão se inicia a nível molecular (Kumar et al., 2017). 

A classificação e nomenclatura das Lesões não tem caráter facilitado, muitas vezes 

não existindo consenso científico quanto ao significado de muitas palavras que se referem 

aos diferentes processos.  
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Para que haja uma distinção melhorada, as lesões são categorizadas e nomeadas 

da seguinte forma: 

I. Celulares, parenquimatosas e estromais; 

II. Componentes intercelulares ou do interstício; 

III. Circulação sanguínea e linfática; 

IV. Inervação. 

No desencadear de agressões, um ou mais componentes podem ser afetados, 

simultaneamente ou não, consequentemente, podem surgir lesões celulares, danos no 

interstício, transtornos vasculares, distúrbios locais da inervação ou alterações complexas 

que envolvam tecidos (Brasileiro Filho, 1998). 

 

2.2 Clínica médico-legal e a avaliação da lesão 

A Clínica Médico-Legal é um ramo da Medicina Legal, quer seja ela humana e não 

humana, direcionada à atividade pericial no corpo em vivo, sempre que estamos perante a 

necessidade de encontrar uma prova científica para esclarecimento de um processo 

judicial. Os exames mais efetuados em sede do direito penal são relativos a crimes contra 

a integridade física, crimes sexuais e aos maus-tratos (na relação conjugal, crianças ou 

jovens e animais). Quanto aos crimes em sede do direito civil, a análise recai na avaliação 

dos danos corporais pós-traumáticos (Magalhães, 2004). 

No que toca à prova pericial, esta é essencialmente médica, porém, cada vez mais, 

haja uma abertura à interdisciplinaridade e transversalidade de saberes e opiniões, onde 

por exemplo, a Clínica Médico-Legal humana e não humana, criam uma simbiose de cariz 

efetivo.  

Mas para que esta ideia se torne cada vez mais profícua, existem já metodologias 

de exame e relatório pericial que implicam questões como: 

a) O objeto da perícia; 

b) Linguagem e conceitos utilizados; 

c) Normas e modelos de relatórios periciais. 

Neste ponto, pretende-se abordar a avaliação do dano de uma forma holística e 

personalizada, descrevendo-o em todo o seu pormenor. Obviamente que existem 

diferenças na abordagem da avaliação da lesão na área veterinária, os quais se obrigam 

a adaptação de protocolos, leis e medidas periciais. 
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2.2.1 Etiologia das lesões 

O fundamento etiológico das Lesões e das Doenças é dividido primeiramente em 

duas grandes classes: exógenas e endógenas, contudo nem todas as causas são claras 

e indiscutíveis e, nesses casos, podem adquirir a denominação de causa criptogenética ou 

idiopática (Kumar et al., 2017). 

As causas exógenas são representadas por Agentes Físicos, Químicos, Biológicos 

e Distúrbios da Nutrição (Tabela 1). 

Tabela 1 - Agentes de etiologia exógena (Kumar et al., 2017) 

Causas Exógenas 

Agentes Físicos Força Mecânica; Radiação; Variação de 
Temperatura; Alteração de Pressão 

Agentes Químicos Agrotóxicos; Poluentes Ambientais; 
Medicamentos; Drogas Ilícitas 

Agentes Biológicos Vírus; Bactérias; Protozoários 

Distúrbios Da Nutrição Deficiência ou excesso de nutrientes 

 

Relativamente às causas endógenas, estas dependem efetivamente da herança 

genética, sistema imunológico e dos fatores emocionais (Kumar et al., 2017). 

 

2.2.2 Lesão por queimadura 

2.2.2.1 Características gerais 

As queimaduras são tipicamente danos nos tecidos orgânicos, podendo ter como 

origem agentes térmicos, químicos, elétricos e radioativos. As suas consequências podem 

variar desde uma simples flitena (bolha) até agressões mais graves capazes de gerar um 

enorme número de reações sistémicas, sempre proporcionais à extensão e à profundidade 

da lesão. 

A sua classificação vai derivar do comprometimento da estrutura e do agente a que 

foi exposta, sendo que, podem ser subdivididas em 3 graus segundo a nomenclatura de 

Wilson (Saukko & Knight, 2004, p. 312-313): 

• 1º Grau: Lesão afeta apenas a camada epidérmica da pele não provocando 

qualquer alteração hemodinâmica ou clínica de relevância. É caracterizada 

clinicamente por dor e eritema local. Todo o suporte celular é preservado 
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(queratinócitos e terminações nervosas livres e demais células) promovendo assim 

a reepitelização total, sem cicatriz com um intervalo de tempo médio de três a seis 

dias; 

• 2º Grau: Comprometimento da epiderme e da camada superficial da derme 

presenciando-se flitenas superficiais e/ou profundas. A superficial é de caráter 

rosáceo, podendo ocorrer cicatrização entre dez e catorze dias, quanto à profunda, 

esta é clinicamente de cor branca, menos dolorosa, contudo a sua cicatrização é 

mais demorada com resultado estético não satisfatório; 

• 3ª Grau: Comprometimento das camadas profundas da derme e estruturas como 

tecido subcutâneo, músculos, tendões e até mesmo tecido ósseo. Não apresentam 

sintomatologia dolorosa e não reepitelizam, ocorrendo perdas de anexos 

epidérmicos e das terminações nervosas. Quanto à sua análise clínica, o aspeto da 

lesão é completamente céreo, de superfície endurecida e com vasos sanguíneos 

esclerosados apresentando perda total de função e estética. 

 

2.2.2.2 Principais complicações das lesões por queimadura 

As lesões por queimadura podem ter como consequência distúrbios eletrolíticos, 

lesões inalatórias, anemia, hipoalbuminemia, septicemia, lesão da via aérea, alterações 

metabólicas e complicações infeciosas. 

Os distúrbios eletrolíticos têm como principal motivo o aumento exponencial da 

permeabilidade capilar, a qual provoca choque e consequente edema com probabilidade 

de aparecimento de anasarca de superfície. As alterações metabólicas são promovidas por 

um aumento do gasto energético com desnutrição progressiva, o que compromete o 

catabolismo de órgãos vitais, processos de imunização e cicatrização. A veemência desta 

alteração é diretamente proporcional à expansão da superfície atingida. 

Relativamente às complicações infeciosas, estas são a causa predominante dos 

óbitos de doentes queimados. Patologias como pneumonia, infeção do trato urinário, 

infeções do trato respiratório ou até septicémia são os principais diagnósticos 

consequentes de queimaduras, os quais, a clínica tem a maior dificuldade de contornar e 

resolver para que não resultem em consequências mais graves (Hettiaratchy & Dziewulski, 

2004). 

É comum observar queimados hipocorados que apresentam análise de 

hematrócitos muito baixa. Após reação por parte do organismo e consequente equilíbrio 

hemodinâmico, observa-se uma redução exponencial do hematócrito por perdas 
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sanguíneas focais ou extensas e desvio do metabolismo proteico, os quais dificultam a 

cicatrização e o restitutiu ad integrum da área afetada (Hettiaratchy & Dziewulski, 2004). 

Em suma, as queimaduras são lesões de perda tecidual com graves 

comprometimentos clínicos locais e sistémicos o que obriga, para diagnóstico Clínico 

Médico-Legal um conhecimento exigente e holístico da anatomia, histologia e dos 

mecanismos fisiopatológicos resultantes desta lesão. 

 

2.2.2.3 Lesão por queimadura na criança 

A lesão por queimadura em crianças (Figura 2) continua a ter uma grande 

preponderância epidemiológica a nível mundial. Quase um quarto deste tipo de lesão 

ocorre em crianças com menos de 16 anos de idade e a maioria delas tem idade inferior a 

5 anos. A maioria das queimaduras é leve e não requer hospitalização, contudo existe um 

pequeno número de queimaduras graves, as quais possuem uma taxa de mortalidade 

inferior a 3% (Bayat, Ramaiah & Bhananker, 2010). 

A causa perentória para as queimaduras varia de acordo com a idade da criança e 

histórico clínico. As lesões costumam ser do tipo mais comum, como por exemplo por calor 

com menos de 5 anos de idade, sendo responsável por mais de 65% dos casos, enquanto 

as lesões por incêndio costumam ocorrer em crianças mais velhas, sendo responsável por 

mais de 56% dos casos (Barrow et al., 2004). 

O abuso infantil deve ser o ponto diferencial entre qualquer lesão suspeita. Este tipo 

de agressão envolve um padrão regular, com distribuição típica no corpo da vítima, embora 

um grau de suspeita forte deva ser salvaguardado de acordo com todos os factos 

observados através de um exame meticuloso e diferencial. Por norma, em crianças com 

menos de 2 anos de idade as queimaduras podem ser de caráter duvidoso, devendo estas 

ser revistas por um profissional (Sheridan et al., 1997). 

 

2.2.2.4 Método de cálculo da Superfície Corporal Queimada (SCQ) no exame 

clínico médico-legal 

Para qualquer avaliação Médico-Legal são necessárias normas para que o rigor e 

a exatidão da mesma não sejam colocados em causa. O profissional deve dispor de 

parâmetros exatos e fidedignos para a execução das suas práticas visando sempre a 

excelência científica (Krishnamoorthy, Ramaiah & Bhananker, 2012). 
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Variáveis como idade do paciente, SQC e profundidade da queimadura são 

determinantes para definir a causa, extensão e a gravidade da lesão. Consequentemente, 

os métodos mais utilizados para estimar a área de SQC são: 

• Regra de Wallace ou Regra dos 9; 

• Tabela Lund e Browder. 

A Regra de Wallace tem maior aplicação em adultos e consiste na atribuição a cada 

segmento corporal, o valor 9 ou múltiplo (Tabela 2).  

Tabela 2 – Percentagens atribuídas a cada segmento corporal (Krishnamoorthy et al., 2012) 

 

 

O paciente pediátrico possui outras proporções (maior proporção cefálica e menor 

proporção dos membros inferiores), daí a razão da necessidade de recorrer a métodos de 

maior precisão, como a Tabela de Lund e Browder para poder calcular a percentagem de 

SCQ.  

Embora a Tabela de Lund e Browder seja mais específica do que outros métodos 

de análise, pode ainda estar propensa a erros. Os cálculos necessários para a 

determinação da percentagem de área corporal afetada são normalmente executados com 

valores fracionários, o que pode aumentar exponencialmente a margem de erro e 

comprometer a análise do profissional (Murari & Singh, 2019). 

2.2.2.5 Lesão por queimadura em animais de companhia 

As lesões por queimadura são relativamente incomuns na patologia veterinária. No 

entanto, quando estão presentes caracterizam-se enquanto desafio para o diagnóstico 

diferencial legal. Uma exposição prolongada a excesso de calor e/ou de frio resulta em 

alterações generalizadas ou localizadas, podendo culminar num desfecho fatal para os 

animais de companhia (Wohlsein et al., 2016). Regra geral, as lesões resultantes de 

exposição ao calor compreendem queimaduras, escaldaduras e traumas por inalação. Já 

Segmento Corporal Valor Atribuído 

Cabeça  9% 

Tronco - Frente 18% 

Tronco - Costas 18% 

Membros Superiores 9% Cada 

Membros Inferiores 18% Cada 

Genitais 1% 
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a exposição prolongada ao frio pode resultar numa hipotermia local, numa lesão local ou 

em congelamento do animal (Munro & Thrusfield, 2001a). 

As lesões por queimadura nos animais podem resultar de um contacto próximo ou 

direto a uma fonte de calor e são normalmente caracterizadas por dessecação e 

carborização de tecidos (Ginn, Mansell & Rakich, 2007). As fontes de calor que podem 

originar lesões por queimadura nos animais são essencialmente: 

• Chamas de fogueiras abertas, por exemplo em casa, no estábulo, no zoo, 

no laboratório, nos arbustos e relava, nos veículos; velas, lareiras e cigarros; 

• Objetos quentes, como é o caso de fogões, fornos, ferros elétricos, motores 

de veículos e aquecedores; 

• Ar quente, por exemplo do secador de cabelo ou da máquina de secar a 

roupa; 

• Calor radiante através de uma exposição de contacto próximo, como por 

exemplo exposição prolongada à lareira, ao aquecimento, ao forno, à luz 

solar ou às lâmpadas solares artificiais (Pavletic & Trout, 2006; Cooper & 

Cooper, 2007). 

Porém, as lesões causadas nos animais pelo calor devem ser diferenciadas pela 

medicina legal, pois podem remeter para queimaduras eletrotérmicas e químicas, para 

lesões por radiação e para lesões induzidas mecanicamente (Merck & Miller, 2013). A 

relevância criminal em animais de companhia vítimas de exposição ao calor remete para a 

diferenciação entre dano acidental ou morte em incêndio, dano acidental ou morte 

resultante de um incêndio criminoso, disposição no fogo de um animal que morreu de 

causas naturais, dano intencional ou morte deliberada de um animal com recurso ao fogo 

e calor, estando associada a um ato de crueldade (Cooper & Cooper, 2007). Contudo, caso 

as lesões por queimadura se localizem numa área protegida do corpo do animal, estas 

resultam normalmente de um maltrato intencional (Merck & Miller, 2013). 

2.2.2.6 Casos práticos sobre lesões por queimadura 

No caso das lesões por queimadura em crianças, e resultantes de maus-tratos, é 

importante atentar nos estudos conduzidos por Scalzo (1998) e Magalhães (2010), dado 

que estes descrevem várias lesões por queimadura infligidas a crianças por parte de um 

agressor.  

Segundo os autores, o padrão lesional mais frequentemente observado e registado 

entre as etiologias abusivas é o do tipo splash, remetendo para queimaduras resultantes 

de salpicos após um líquido quente ser vertido ou arremessado sobre uma criança. Neste 
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tipo de casos abusivos, a profundidade das queimaduras acaba por ser menor do que em 

casos de imersão num líquido quente, devido essencialmente ao arrefecimento do líquido 

que é espalhado. No que diz respeito aos líquidos quentes mais usados, destaca-se a água 

quente, assim como a gordura de cozinhar, o chá ou o café líquido (Scalzo, 1998).  

As queimaduras por imersão da genitália ou das nádegas são infligidas muitas 

vezes como forma de punição da criança por não conter as fezes ou a urina, recorrendo-

se também, com alguma frequência, a cigarros para queimar a zona genital com o mesmo 

intuito. As queimaduras por imersão podem envolver os membros inferiores, o períneo, as 

nádegas e o dorso, ou apenas os membros, com um padrão de tipo luva ou em meia, 

especialmente nas extremidades (Scalzo, 1998).  

No caso de as crianças se encontrarem presas em banheiras com água rasa, estas 

podem levantar as mãos e os pés para se levantarem, numa tentativa de proteger o períneo 

e as nádegas, o que resulta em padrões lesionais muitos característicos de queimaduras. 

Além disso, a criança pode também ser forçada para baixo na banheira, resultando numa 

queimadura na parte dorsal, poupando-se a área central das nádegas (Scalzo, 1998).  

Por sua vez, as queimaduras resultantes do derramamento de um líquido quente, 

de cima para baixo, apresentam um padrão em forma de “v” (sinal de seta), sendo que as 

arestas arrefecem mais rápido do que o tronco central de fluído quente. De referir que a 

direção da seta no corpo da criança ajuda no diagnóstico do abuso, motivo pelo qual o 

estudo do padrão lesional é fundamental para determinar o sentido do líquido e a própria 

intenção abusiva do agressor (Magalhães, 2010). 

A nível das queimaduras resultantes de contacto, os instrumentos mais 

frequentemente usados são: o ferro a vapor, os ferros ondulados, aquecedor, cigarros, 

isqueiros, lâmpadas, pratos quentes, e moedas, colheres ou facas aquecidas. Estas lesões 

em particular resultam da marca do objeto na pele das crianças, ocorrendo a destruição do 

tecido através do calor e resultando, muitas vezes, em marcas com padrões uniformes 

(Scalzo, 1998).  

Já as queimaduras por ação do fogo, e apesar de serem muito severas, são 

raramente resultantes de situações de maus-tratos infantis, estando maioritariamente 

associadas a lesões resultantes de incêndios que acabam por atingir as roupas das 

vítimas. No entanto, existem algumas queimaduras com fogo que são intencionais, sendo 

infligidas às crianças, e sobretudo nas suas mãos, com o intuito de as castigar por 

determinado comportamento (Magalhães, 2010).  
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No seu estudo, Cardoso (2014) sumariza os principais mecanismos resultantes em 

queimaduras em crianças, e como consequência de maus-tratos, assim como as partes do 

corpo das crianças afetadas por este tipo de lesão. De acordo com a autora, e 

relativamente ao mecanismo produtor de queimaduras nas crianças, predominou o splash 

por líquido aquecido (142 casos), imediatamente seguido pela ação da chama (76 casos) 

e pela imersão em líquidos aquecidos (12 casos). Por sua vez, no respeitante à localização 

das queimaduras no corpo da criança vítima de maus-tratos, verifica-se que a parte do 

corpo frequentemente mais afetada são os membros superiores (20.9%) enquanto a 

menos afetada parece ser a zona das mamas (2.2%). O Gráfico 1 demonstra a incidência 

das lesões por queimadura nas crianças vítimas de maus-tratos consoante as partes do 

corpo mais afetadas.  

 

Gráfico 1 – Percentagem da distribuição das lesões por queimadura no corpo das crianças vítimas de maus-
tratos (Cardoso, 2014) 

Por sua vez, no caso das lesões por queimadura em animais de companhia, e 

também elas resultantes de maus-tratos, é importante atentar no estudo de Merck e Miller 

(2013), visto que os autores discorrem sobre as várias lesões por queimadura resultantes 

de atos abusivos e de maus-tratos para com estas vítimas.  

Porém, e tal como foi previamente referido, o diagnóstico diferencial legal deste tipo 

de lesões é um desafio para o médico veterinário, tendo em consideração que é difícil 

estabelecer se as lesões por queimadura resultantes ocorreram de causas 

naturais/acidentais ou de maus-tratos perpetrados por um agressor.  
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Segundo Merck e Miller (2013), as lesões por queimadura em animais de 

companhia são lesões padronizadas, cujas características refletem a origem da lesão em 

si, e encontram-se tipicamente distribuídas de forma assimétrica. Alguns padrões de lesão 

que são considerados como sendo biologicamente anormais incluem uma simetria 

incomum, bordas retas ou angulares e algumas características de gotejamento, não 

devendo progredir após cinco dias, excetuando em casos de lesões repetitivas.  

Regra geral, as lesões por queimadura em animais que resultaram de líquidos, 

como derramamentos ou salpicos, apresentam linhas específicas que evidenciam o fluxo 

e direção do impacto, sendo que a sua gravidade é menor quanto maior for a distância do 

ponto central de contacto com o líquido. Por sua vez, se o padrão da queimadura no animal 

for uniforme, isto pressupõe que existe uma taxa uniforme de queimadura, remetendo para 

um fogo repentino ou para um agente químico.  

Contudo, um dos aspetos mais importantes é sem dúvida a localização da lesão 

por queimadura, visto que se esta se localizar em zonas mais protegidas do corpo do 

animal pressupõe uma lesão resultante de um ato intencional e abusivo (Merck & Miller, 

2013). Por fim, e tendo ainda em consideração o estudo de Merck e Miller (2013), constata-

se que as lesões por queimadura em animais de companhia podem ser caracterizadas 

consoante o seu grau de severidade, nomeadamente:  

• Queimaduras em primeiro grau, que são superficiais e afetam apenas a 

epiderme. São caracterizadas por dor, eritema e descamação; 

• Queimaduras em segundo grau, que englobam queimaduras superficiais e 

profundas na epiderme e na derme. As queimaduras superficiais são 

dolorosas, formam bolhas e branqueiam quando se aplica pressão. Já as 

queimaduras profundas podem ser húmidas com bolhas ou secas; 

• Queimaduras em terceiro grau, que são queimaduras mais espessas e 

caracterizadas por uma coloração branca ou carbonizada, sendo secas. No 

caso destas queimaduras, verifica-se a destruição total das estruturas da 

pele e que por vezes se estende ao tecido subcutâneo; 

• Queimaduras em quarto grau, que se estendem através da pele até ao 

tecido e/ou osso subjacente, podendo ter uma coloração negra ou 

carbonizada. Regra geral, estas queimaduras estão associadas a necrose 

tecidual grave, assim como a uma doença sistémica subsequente, sendo 

frequentemente fatais para o animal. 

Ora, atentando em todos os estudos supracitados, é possível identificar 

semelhanças e diferenças entre as lesões por queimaduras resultantes de maus-tratos em 
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crianças e em animais de companhia. Primeiramente, verifica-se que as lesões por 

queimadura podem ser originadas de diversas formas, apesar de englobar sempre uma 

exposição a algo com elevadas temperaturas, seja líquido, seja um instrumento, seja o 

próprio fogo/chama. E em segundo lugar, constata-se que as lesões por queimadura 

deixam sempre marcas físicas, seja nas crianças, seja nos animais de companhia, 

dependendo diretamente da fonte de calor usada pelo agressor, pois cada fonte de calor 

deixa marcas específicas com determinados padrões (Scalzo, 1998; Magalhães, 2010; 

Merck & Miller, 2013).  

Não obstante, uma das principais diferenças relativas às lesões por queimadura 

resultantes de maus-tratos está precisamente nas suas vítimas. Mais concretamente, no 

caso das crianças é possível diagnosticar lesões por queimadura resultantes de maus-

tratos quase que de forma evidente e sem qualquer incerteza, baseando-se no padrão das 

lesões existentes no seu corpo. Porém, no caso dos animais o diagnóstico de lesões por 

queimadura em casos de maus-tratos é mais difícil e complexo, visto que pode não ser tão 

clara a origem das lesões (acidental ou intencional). É certo que quando as lesões por 

queimadura se localizam nas partes mais escondidas do corpo do animal de companhia a 

sua origem pode estar em atos abusivos por parte de um agressor, mas este nem sempre 

é o caso, visto que os animais de companhia podem sofrer lesões por queimadura de forma 

acidental e sem a interferência direta de um indivíduo/agressor (Merck & Miller, 2013). 

Logo, as semelhanças remetem para a existência de lesões por queimadura nos corpos 

de ambas as vítimas (crianças e animais de companhia), assim como para determinados 

padrões em particular, os quais são frequentemente associados a lesões causadas por 

atos abusivos intencionais.  

 

2.2.3 Lesão por distúrbios de nutrição 

Os distúrbios nutricionais são uma patologia de natureza multifatorial cujos 

fundamentos primordiais se encontram nas condições socioeconómicas. 

 Têm como definição geral a carência de nutrientes elementares para o bom e 

regular funcionamento do organismo, tendo como causas major, a alimentação inadequada 

e/ou a incapacidade de absorção de nutrientes ingeridos. Este tipo de distúrbio pode afetar 

qualquer faixa etária, sendo este um processo contínuo que pode conduzir à diminuição 

dos valores antropométricos e bioquímicos (Amaro, Correia & Pereira, 2016). 

A OMS estima que mais de 20 milhões de crianças nascem com baixo peso todos 

os anos, cerca de 150 milhões de crianças com menos de 5 anos têm baixo peso para a 
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sua idade e 182 milhões (32,5%) têm baixa estatura. Alguns autores referem, no entanto, 

que esses valores podem estar erráticos devido às dificuldades para o cálculo de cifras 

exatas sobre a prevalência mundial de desnutrição. Mudanças relativamente pequenas nos 

pontos de corte dos indicadores antropométricos utilizados para classificar o estado 

nutricional e, consequentemente, definir a doença, podem implicar em variações da ordem 

de milhões no número de crianças que se supõe sofrer de desnutrição (WHO, 2008). 

Os distúrbios nutricionais podem representar uma preponderância a vários níveis 

no que diz respeito ao estado clínico do doente, podendo ser leve até grave de acordo com 

os sintomas e lesões físicas que este possa demonstrar. Entre as formas mais graves 

pode-se estar perante uma desnutrição proteica/edematosa, Kwashiorkor, uma 

desnutrição calórica, marasmo nutricional, ou uma forma mista de seu nome kwashiorkor-

marasmática. 

Define-se Kwashiorkor, ou desnutrição edematosa, como a presença de edema 

depressível bilateral, na ausência de qualquer outra causa clínica de edema, pode 

apresentar ainda, lesões na pele, despigmentação do cabelo, entre outros sintomas. No 

marasmo, a ingestão de energia é insuficiente para alcançar as necessidades energéticas.  

Assim sendo, o organismo utiliza as reservas de energia como o glicogénio do 

músculo esquelético e em último recurso os triglicerídeos, que também ocorre na 

desnutrição calórico-proteica. O Kwashiorkor-marasmático é caracterizado por intensa 

deficiência energética tendo como resultado clínico a perda de massa muscular e o retardar 

do crescimento (Waterlow, 1984). 

 

Existem várias técnicas para avaliação da desnutrição, como parâmetros 

bioquímicos/alterações metabólicas, parâmetros antropométricos, história alimentar e 

critérios clínicos que podem ser utilizados de forma isolada ou interligados na avaliação do 

estado nutricional do doente.  

A desnutrição associada a outra patologia é um problema comum entre pacientes 

com cancro, destacando-se o cancro do pâncreas, esófago, gastrointestinal e da cabeça e 

do pescoço. A perda de peso em pacientes com cancro é frequentemente associada à 

perda de massa muscular e de tecido adiposo, que é diferente da perda induzida pela fome.  
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2.2.3.1 Desnutrição como consequência de maus-tratos na criança 

A desnutrição grave acomete todos os órgãos da criança, tornando-se crónica e 

podendo conduzir ao óbito, caso não seja acompanhada adequadamente. Pode começar 

precocemente no âmbito intrauterino e frequentemente cedo na infância, como 

consequência da interrupção precoce do aleitamento materno e da alimentação 

complementar inadequada nos primeiros 2 anos de vida, associada muitas vezes também 

à ocorrência de episódios de doenças infeciosas. Outros fatores de risco no despoletar da 

desnutrição incluem problemas familiares relacionados com a situação socioeconómica 

precária, pouca instrução materna no que toca aos cuidados com a criança (alimentação, 

higiene e cuidados com a saúde de modo geral) e o fraco vínculo. 

O desenvolvimento físico de uma criança que sofre de desnutrição é 

completamente adulterado, como foi referido, o que leva ao não atingir dos níveis 

padronizados pela clínica, consequentemente muito mais vulnerável a problemas do 

sistema imunológico (Kellogg & Lukefahr, 2005). 

A desnutrição crónica é ainda mais implacável com o sexo feminino. Mulheres que 

crescem com ancas mais pequenas do que o habitual, acaba por trazer complicações 

graves em futuros partos, que podem resultar na morte da mulher e do bebé. Além disso, 

as mulheres desnutridas que engravidam podem sofrer de uma evolução uterina anormal 

e ter complicações como um menor fluxo sanguíneo que afeta a placenta e o 

desenvolvimento do feto. Como consequência, os seus descendentes podem sofrer de 

problemas neurológicos ou intelectuais e com probabilidade de nascer com um percentil 

abaixo do normal (Kellogg & Lukefahr, 2005). 

A nível cognitivo, as consequências são ainda mais graves: uma criança que 

padeça de desnutrição crónica terá, com quase total certeza, menos competências no seu 

desempenho académico comparativamente com os seus pares. Estas crianças têm mais 

dificuldades para aprender a ler ou a escrever, assim como para levar a cabo cálculos 

matemáticos.  

 

2.2.3.2 Lesão por distúrbios da nutrição nos animais de companhia  

A desnutrição nos animais de companhia também pode ser extremamente grave, 

conduzindo, em alguns casos, ao seu óbito. Porém, outras possíveis consequências dos 

distúrbios da nutrição remetem para diversas alterações, tais como: 

• Interrupção do desenvolvimento físico e cognitivo; 
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• Manchas no corpo; 

• Queda de pelo; 

• Alteração no peso e altura; 

• Infeções; 

• Alterações morfológicas em diversos órgãos (Molina, Pelissari & Feirhmann, 

2009). 

Essencialmente, a desnutrição nos animais de companhia detém muitas 

consequências semelhantes às verificadas nos seres humanos, estando diretamente 

associada a problemas que afetam todo o organismo, causando diversos problemas de 

saúde irreversíveis, desde a gestação até à fase adulta e/ou idosa. Entre os múltiplos 

estudos desenvolvidos no âmbito da desnutrição em animais foi comprovado que uma 

nutrição deficiente envolve problemas a nível do estômago (Kalil, 1970), dos intestinos 

(Teixeira, 2003) e do colón (Firmansyah, Suwandito, Penn & Lebenthal, 1989), detendo 

repercussões muito graves em todo o organismo do animal e colocando em causa a sua 

saúde e sobrevivência.  

 

2.2.3.3 Casos práticos sobre lesões por distúrbios de nutrição 

No concernente às lesões resultantes da desnutrição nas crianças, e em casos 

específicos de maus-tratos, estas podem ser visíveis exteriormente (no corpo da criança) 

ou apenas internamente (outros quadros clínicos associados, como patologias e 

comorbidades, ou do foro psicológico e mental). Neste contexto em particular, o estudo 

conduzido por Kellogg e Lukefahr (2005) merece especial destaque, no sentido em que 

analisa e regista algumas das principais lesões da desnutrição grave em crianças. De facto, 

os autores demonstram que as crianças desnutridas e maltratadas apresentam: 

• Um desenvolvimento físico completamente adulterado, o que é visível ao 

olhar para o aspeto físico da criança, que parece muito mais nova do que 

na realidade é, pois não atinge o nível padronizado pela clínica; 

• Uma vulnerabilidade muito superior a problemas relacionados com o 

sistema imunológico; 

• Menores competências a nível do desenvolvimento académico e 

profissional, o que faz com que o seu percurso seja muito diferente dos 

seus pares.  

Por sua vez, no âmbito da medicina veterinária legal, as lesões resultantes da 

desnutrição em animais de companhia que sofrem maus-tratos remetem para marcas mais 
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físicas e facilmente identificáveis a olho nu, apesar de compreender algumas lesões que 

necessitam de uma análise mais aprofundada e com recurso a radiografias, por exemplo. 

Tal como é demonstrado no estudo de Molina et al. (2009), as principais lesões resultantes 

da desnutrição em animais de companhia são: 

• Manchas no corpo; 

• Interrupção do desenvolvimento físico e cognitivo; 

• Queda do pelo; 

• Alterações a nível do peso e da altura do animal; 

• Alterações morfológicas em vários órgãos; 

• Infeções variadas. 

No entanto, e apesar da evidente diferença entre as lesões visíveis entre as 

crianças e os animais de companhia, algumas delas são semelhantes, pois remetem para 

alterações num desenvolvimento dito normal, englobando não só dificuldades em termos 

do seu crescimento (peso e altura), mas também em termos do desenvolvimento normal 

dos órgãos a longo prazo. Em suma, a desnutrição grave tem consequências sérias para 

ambas as vítimas, comprometendo o seu funcionamento e desenvolvimento normal.  

 

2.2.4 Lesão por abuso sexual 

O abuso sexual é cada vez mais reconhecido como sendo uma problemática social 

e de saúde pública, para além de deter um grande peso a nível da organização social de 

um estado. De facto, são várias as áreas do conhecimento, como a Psicologia, a Medicina, 

o Direito, o Serviço Social, a Enfermagem, e a Educação, que têm vindo a prestar o seu 

contributo para melhor compreender e diagnosticar esta problemática, designadamente 

através do desenvolvimento de várias investigações (Brino & Williams, 2003). 

Este comportamento abusivo é um evento de vida traumático cujas consequências 

danosas aumentam com a gravidade dos atos, tendo impacto negativo no desenvolvimento 

e resultando em transtornos mentais e riscos comportamentais, para além de englobar 

vários efeitos nocivos a nível da saúde psicológica e física das vítimas. O abuso sexual 

engloba diversas formas distintas, como o abuso sensorial, relacionado com o 

exibicionismo, com a pornografia e com uma linguagem sexualmente sugestiva, podendo 

ser considerados como pedofilia, e o abuso estimulante, que compreende carícias íntimas, 

masturbação, contacto genital incompleto, abuso sexual e tentativa de violação com 

penetração oral, genital ou anal. De referir que muitos dos casos de abuso sexual ocorrem 

em famílias com crianças e adolescentes (Risman, 2011).  
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Alguns dos fatores que resultam no abuso sexual de crianças e de adolescentes 

remetem para aspetos culturais (incesto) e relacionais (dependência social e emocional 

entre os membros do mesmo agregado familiar). Por conseguinte, é importante esclarecer 

os conceitos de abuso sexual intrafamiliar e extrafamiliar, sendo que o primeiro ocorre entre 

membros de uma mesma família, e independentemente do grau de parentesco, podendo 

incluir qualquer pessoa que assuma um papel familiar na vida da criança, tal como é o caso 

de um pai adotivo ou padrasto/madrasta, independentemente da sua relação 

biológica/genética com a criança/adolescente. O abuso extrafamiliar ocorre fora do 

contexto familiar, sendo cometido por pessoas externas ao agregado familiar da criança ou 

adolescente, e independentemente do seu grau de intimidade com a criança/adolescente. 

Num estudo recente, baseado numa amostra de cerca de 5.000 indivíduos, foi possível 

constatar que as vítimas de abuso sexual são maioritariamente do sexo feminino (67% vs. 

33% do sexo masculino), num contexto familiar que engloba pessoas de confiança (57%) 

e de forma repetida (91%) (Rassenhofer et al., 2013). 

 

2.2.4.1 Lesão por abuso sexual na criança  

As lesões por abuso sexual nas crianças remetem para vários níveis, 

nomeadamente para o nível emocional e comportamental (ansiedade, instabilidade afetiva, 

depressão, medo, culpa, vergonha, comportamentos agressivos), o nível social 

(isolamento social, dificuldade nas relações de confiança, falta de competências sociais), 

a nível sexual (comportamentos sexualizados inadequados, masturbação compulsiva, 

excesso de curiosidade sexual) e a nível físico e somático (lesões anais ou genitais, dor ou 

prurido vaginal, perturbações do sono, doenças venéreas, perturbações alimentares, 

perturbações gastrointestinais, dores de cabeça, dores musculares e dificuldades 

respiratórias) (Manita, 2003; Machado, 2003).  

De facto, existe um espectro alargado de lesões que se caracteriza enquanto 

evidência clínica de abuso sexual, remetendo para lesões específicas tais como feridas 

contusas, perfurantes, incisas, mistas ou queimaduras, assim como lesões em processo 

de cura e/ou cicatrizadas. No abuso sexual de crianças, e caso o agressor seja mais 

agressivo, é possível que se verifiquem marcas nos membros ou de estrangulamento no 

pescoço, sendo que, em alguns casos, é possível detetar marcas de mordedura. No 

entanto, é importante também verificar se existem marcas físicas nos seios, na zona interior 

das coxas e nas regiões paragenitais das crianças (Sakelliadis, Spiliopoulou & 

Papadodima, 2009). 
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Apesar de serem encontradas em poucas crianças vítimas de abuso sexual, as 

lesões ano-genitais podem resultar deste ato abusivo, estando associadas ao rompimento 

do hímen no canal vaginal e a lesões causadas pela penetração no canal anal, 

designadamente no esfíncter anal. Na região anal, as principais lesões resultantes de 

abuso sexual a crianças são: 

• Eritemas e/ou tumefações perianais; 

• Hematomas e/ou escoriações perianais; 

• Pele rosa, lisa e brilhante, denotando uma alteração fenotípica do padrão 

normal da pele, refletindo lesões sucessivas na região; 

• Fissuras anais; 

• Lacerações anais; 

• Laxidão e diminuição do tónus anal; 

• Ingurgitação venosa (Sakelliadis et al., 2009). 

Já na região genital feminina, por sua vez, as principais lesões resultantes de atos 

abusivos de caráter sexual são: eritemas ou inflamações vulvares; aderência ou 

coalescência dos pequenos lábios; erupções, úlceras genitais ou secreções vaginais com 

cor, odor ou consistência incomum; fissuras ou lacerações da mucosa genital; e rotura 

incompleta ou completa do hímen. Por fim, as lesões mais comuns na região genital 

masculina são eritemas, secreções uretrais, abrasões superficiais, petéquias e contusões 

(Sakelliadis et al., 2009; Berkowitz, 2011).  

 

2.2.4.2 Lesão por abuso sexual nos animais de companhia  

O abuso sexual de animais de companhia é uma temática pouco abordada no 

âmbito da Medicina Veterinária, motivo pelo qual existem poucas investigações acerca 

deste tipo de abuso e lesões resultantes. Porém, num estudo desenvolvido por Munro e 

Thrusfield (2001b), foi possível constatar que dos 448 casos de maus-tratos físicos 

analisados em animais de companhia, 6% deles referiam-se a casos de abuso sexual, 

sendo que o espectro das lesões físicas resultantes é bastante similar ao encontrado em 

casos de abuso sexual em humanos. Mais concretamente, o estudo de Munro e Thrusfield 

(2001b) apontou as seguintes lesões nos animais de companhia, resultantes de abusos 

sexuais por parte de diversos tipos de agressores:  

• Lesões vaginais; 

• Hemorragias na vulva, no útero e na parede abdominal; 

• Vaginite refratária; 
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• Sangramento proestral; 

• Rasgos no útero; 

• Cicatrizes no colo do útero; 

• Infeções vaginais; 

• Lesões no reto; 

• Danos na mucosa do ânus; 

• Lesões e danos penianos. 

Porém, é crucial acrescentar que regra geral os médicos veterinários descrevem o 

abuso sexual dos animais de companhia como sendo o “último tabu” na prática profissional, 

tendo em consideração que alguns dos animais que são vítimas de abuso sexual não 

apresentam quaisquer sinais ou lesões de abuso, sendo que alguns de porte pequeno 

podem inclusive morrer como consequência deste tipo de atos. 

 

2.2.4.3 Casos práticos sobre lesões por abuso sexual 

Especificamente no caso das lesões resultantes de abuso sexual a crianças, a 

literatura evidencia que estas, para além de muito diversas, compreendem vários tipos de 

lesões, podendo ser internas ou externas. Mais concretamente, algumas das lesões 

resultantes deste contexto de maus-tratos são: 

• Ruborização e/ou inflamação dos órgãos genitais externos ou anal (Hobbs 

& Wright, 2014; Adams, 2018); 

• Corrimento vaginal recorrente ou persistente (McGreal & Wood, 2013); 

• Lesões no pénis (edemas, erosões, balanites e parafimoses) (Hobbs & 

Osman, 2007); 

• Lesões cutâneas (inflamação, petéquias, verrugas perianais) (Noble, 

Hartwig & Shwayder, 2020); 

• Lacerações ou fissuras genitais e/ou anais (Myhre et al., 2013); 

• Hemorragias (vaginais ou anais) (Adams, 2018); 

• Rotura do hímen (Kim et al., 2017);  

• Infeções urinárias (Reinhart, 1987); 

• Equimoses e/ou petéquias na mucosa oral (Shamim, 2016); 

• Doenças sexualmente transmissíveis (SIDA, gonorreia, sífilis) (Wilson & 

Widom, 2009).  
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No estudo conduzido por Taveira (2007) é apresentada a distribuição das lesões e 

das sequelas dos abusos sexuais a crianças, sendo que apesar de na maioria dos casos 

não existirem quaisquer lesões ou sequelas (68.5%), as mais registadas são as sequelas 

resultantes de penetração vaginal (15.6%). Porém, existem outro tipo de sequelas e lesões 

resultantes deste tipo de maus-tratos, tal como é evidenciado no Gráfico 2. 

 

Gráfico 2 – Distribuição das lesões e sequelas resultantes de abusos sexuais a crianças (Taveira, 2007) 

Relativamente às lesões resultantes de abuso sexual a animais de companhia, e 

de modo bastante similar ao que foi apontado anteriormente a nível destas lesões nas 

crianças, a literatura evidencia que as principais lesões registadas neste tipo de ato abusivo 

são essencialmente as seguintes:  

• Rasgos no útero (Stern & Smith-Blackmore, 2016); 

• Lesões vaginais (Stern & Smith-Blackmore, 2016); 

• Cicatrizes no colo do útero (Araújo et al., 2021); 

• Hemorragias (vulva, útero e parede abdominal) (Stern & Smith-Blackmore, 

2016); 

• Vaginite refratária (Stern & Smith-Blackmore, 2016);  

• Infeções vaginais (Stern & Smith-Blackmore, 2016); 

• Sangramento proestral (McEwen, 2017); 

• Lesões no reto (McEwen, 2017); 

• Lesões e danos penianos (Stern & Smith-Blackmore, 2016); 

• Danos na mucosa do ânus (McEwen, 2017).  
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2.2.5 Lesão por agressão física/abuso de força 

Segundo Fernandes (2014), nos Estados Unidos da América em 2012 foram 

reportadas ao Serviço de Proteção de Menores (SPM) cerca de 3.4 milhões de crianças 

por suspeita de abuso ou negligência. Deste total, mais de metade foram confirmadas, 

sendo que 20% foi vítima de maus-tratos físicos e 1.640 faleceu como resultado das 

agressões. Estima-se que anualmente são mais de 1.400 crianças a morrer vítimas de 

lesões infligidas, sendo que 45% apresenta uma idade inferior a 1 ano/12 meses.  

Na verdade, uma das principais causas de morte relacionadas com lesões físicas 

em crianças remete para os maus-tratos físicos, sendo que no ano de 2009 se registaram 

123.599 relatórios que identificavam abusos físicos perpetrados a crianças, sendo que 

1.800 casos remetem para casas do maus-tratos físicos fatais para as crianças (Laskey et 

al., 2012). 

Por conseguinte, é importante que o diagnóstico de abuso seja feito, visto que 

existem provas que estabelecem que em cerca de 50 a 80% dos casos de abuso fatal, ou 

quase fatal, já havia evidências de lesões físicas anteriores. Efetivamente, cerca de 60% 

das mortes resultantes de casos de maus-tratos físicos são preveniveis, enquanto cerca 

de 50% das crianças vítimas de abusos podem ser agredidas novamente (Fernandes, 

2014). 

Estudos prévios relativos ao diagnóstico de traumatismo crânio-encefálico em 

crianças demonstraram que cerca de 31% dessas crianças tinham antecedentes de maus-

tratos físicos, com 9% delas a morrerem como resultado das agressões físicas sofridas 

(Sege et al., 2011). Logo, a falta de diagnóstico, bem como um diagnóstico tardio, pode 

deixar a criança vulnerável a futuros abusos físicos, contribuindo simultaneamente para a 

morbilidade e mortalidade. 

 

2.2.5.1 Lesão por agressão física/abuso de força na criança  

Apesar de serem lesões muito frequentes em crianças ativas e saudáveis, as 

contusões são as manifestações mais comuns de agressões físicas. Regra geral, as 

contusões ocorrem depois de um trauma fechado, por golpe direto ou por esmagamento, 

provocando um sangramento para os tecidos circundantes. A localização, a forma e a cor 

de uma contusão variam consoante a reabsorção e a fragmentação da hemoglobina, sendo 

que a sua decomposição resulta numa sequência de cores, apesar de não permitir datar a 
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ocorrência da lesão. Entre os principais fatores que afetam a tonalidade da contusão, 

destacam-se a localização da lesão, a profundidade, a força do impacto, o tempo da lesão, 

a vascularização da lesão, a iluminação ambiente e a cor da pele. De referir que a 

coloração da contusão pode ser extremamente útil, visto que pode determinar se a lesão 

decorreu de um episódio único ou continuado (Harris, 2010). 

As localizações das lesões por agressão física são normalmente específicas, 

remetendo para as seguintes partes do corpo da criança: cabeça, face, pescoço, tronco, 

nádegas, parte inferior das costas e a região posterior das extremidades. Porém, as zonas 

que mais se destacam em casos de agressões físicas são o pescoço, os órgãos genitais e 

a região retro auricular, tendo em consideração que são raramente atingidos de forma 

acidental (Kaczor, Pierce, Makoroff & Corey, 2006). De salientar que tanto a forma como o 

padrão da contusão são também relevantes para identificar o abuso físico, tal como a forma 

e os objetos usados durante a agressão da criança (por exemplo a mão, cintos, sapatos, 

cordas e utensílios de cozinha) (Harris, 2010). 

As queimaduras são também um resultado muito frequente em casos de abuso 

físico infantil, sendo que entre 1% a 35% das crianças internadas em unidades de 

queimados foram vítimas de maus-tratos físicos, a grande maioria ocorrida entre o primeiro 

ano de vida e os 3 anos de idade (Maguire, 2008). Um dos exemplos mais comuns de 

queimaduras resultantes de abusos físicos são as profundas de imersão dos pés ou das 

mãos com uma distribuição em meia ou em luva, bem como queimaduras simétricas e/ou 

na região do períneo e das nádegas (Swerdlin, Berkowitz & Craft, 2007). 

As fraturas ósseas, por sua vez, remetem para a segunda forma mais frequente de 

agressões físicas, estando associadas a manifestações graves de maus-tratos e ocorrendo 

com maior frequência em crianças com menos de 2 anos, motivo pelo qual fraturas em 

lactentes são extremamente sugestivas de maus-tratos físicos. Regra geral, os ossos mais 

relacionados com fraturas sugestivas de maus-tratos físicos nas crianças são as costelas, 

a escápula, o acrómio e o esterno. Porém, é frequente verificarem-se fraturas ósseas 

múltiplas, com cerca de 60% dos casos a remeter para três ou mais fraturas em simultâneo 

(Dubowitz & Bennett, 2007). 

Contudo, a principal causa de morte nas crianças vítimas de maus-tratos físicos é 

o traumatismo crânio-encefálico, que pode resultar de diversos tipos de abusos, tais como: 

hipoxia, asfixia, penetração, impacto direto ou abanão. Entre os quadros mais 

característicos resultantes desta lesão, salientam-se a hemorragia subdural, a lesão 

cerebral e a hemorragia retiniana. No entanto, o estado clínico varia consoante o tempo 

decorrido, da força exercida e do mecanismo da lesão (Dubowitz & Bennett, 2007). 
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Finalmente, o trauma abdominal também consiste numa manifestação, ainda que rara, de 

maus-tratos físicos na criança, sendo que as crianças mais novas são especialmente 

vulneráveis a esta lesão, dado que têm abdómens grandes, bem como um menor tónus da 

musculatura abdominal. Esta lesão pode englobar a rotura de qualquer órgão abdominal, 

incluindo o intestino, o pâncreas, o baço e o fígado (Barber & Sibert, 2001). 

2.2.5.2 Lesão por agressão física/abuso de força nos animais de companhia  

As lesões provocadas por projéteis de armas de fogo são geralmente graves e 

podem ser letais para os animais de companhia, ou inclusive resultar na eutanásia dos 

mesmos. Estas lesões são complexas, podendo ser confundidas com lacerações ou 

mordeduras ou resultar em tamponamentos cardíacos, hemoabdómen, hemotórax e 

pneumotórax. As lesões em animais de companhia provocadas pelos projéteis de armas 

de fogo podem ser intencionais ou acidentais, motivo pelo qual devem ser cuidadosamente 

analisadas (Merck, 2013).  

As lesões por traumatismo em animais de companhia podem resultar de forças 

mecânicas, forças gravitacionais e do impacto contra objetos animados ou inanimados 

durante os seus movimentos. Porém, os objetos contundentes são os agentes mecânicos 

que podem provocar mais danos, sendo que as lesões resultantes podem ser visíveis a 

olho nu. Os traumatismos representam um elevado perigo para a saúde dos animais, sendo 

que as consequências do evento traumático são influenciadas pela causa da lesão 

ocorrida, pela distribuição e quantidade da energia cinética no animal e pela localização 

anatómica da lesão (Ressel, Hetzel & Ricci, 2016). 

Finalmente, a asfixia é uma lesão que engloba uma falha das células em receber 

e/ou utilizar o oxigênio, remetendo para vários tipos distintos:  

• Sufocação (espaços confinados), associada à morte do animal em 

consequência da privação de oxigénio, seja pela sua ausência no ambiente, 

seja pela obstrução das passagens de ar externas; 

• Estrangulamento (enforcamento ou esganadura), que remete para a 

aplicação de pressão externa e à constrição do pescoço do animal, seja com 

recurso a ligaduras ou com as próprias mãos do agressor; 

• Asfixia mecânica (asfixia traumática ou posicional), associada a dificuldades 

respiratórias, seja pela restrição de movimentos respiratórios, seja pela falta 

de mobilidade e consequente restrição respiratória; 

• E afogamento, que decorre da entrada de líquidos nas vias respiratórias do 

animal (Sauvageau & Boghossian, 2010). 
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As lesões relacionadas com a asfixia dos animais de companhia dependem do tipo 

de força aplicada, da sua consistência e da sua duração, bem como do local anatómico da 

compressão e das estruturas que são obstruídas. Contudo, estas lesões afetam vários 

órgãos dos animais, tal como é o caso da laringe, da traqueia, das veias jugulares, da 

carótida comum e das artérias vertebrais e seus ramos, que podem estar parcial ou 

totalmente ocluídos. Apesar de existirem algumas descrições de casos de estrangulamento 

de animais de companhia, resultantes de acidentes ou de abusos intencionais, existem 

poucos relatos de lesões por estrangulamento nos animais (McEwen, 2016).  

 

2.2.5.3 Casos práticos sobre lesões por agressão física 

No âmbito dos maus-tratos por agressão física, e no caso das crianças enquanto 

principais vítimas, as lesões resultantes mais comuns são as manifestações cutâneas, as 

fraturas ósseas e outras lesões físicas (como traumas e traumatismos). No que diz respeito 

às contusões (manifestações cutâneas), estas são consideradas como sendo as lesões 

que mais frequentemente resultam de maus-tratos físicos. Contudo, não são apenas 

visíveis em crianças vítimas de maus-tratos, pois também é normal e comum encontrar 

contusões em crianças ativas e saudáveis (Hornor, 2012). Logo, é importante proceder à 

distinção entre hematomas infligidos e acidentais, no sentido de averiguar se a criança é, 

de facto, vítima de maus-tratos.  

As contusões são lesões que surgem após um trauma fechado, por golpe direto ou 

por esmagamento, provocando o vazamento de sangue para os tecidos circundantes. A 

sua cor, localização e forma divergem consoante a fragmentação e a reabsorção da 

hemoglobina, apesar de serem diversos os fatores que afetam a sua tonalidade, tais como: 

• A localização da lesão; 

• A sua profundidade; 

• A força do impacto; 

• O tempo da lesão; 

• A vascularização dos tecidos; 

• A iluminação do ambiente; 

• E a cor da pele (Hornor, 2005).  

No entanto, as crianças que apresentam hematomas de cores múltiplas, e em 

especial numa mesma superfície corporal, são potenciais vítimas de maus-tratos, pois tal 

coloração sugere um trauma repetido (Hornor, 2005). 
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Tal como é evidenciado por outros autores, a idade da criança é um fator importante 

nesta senda, visto que independentemente da localização das contusões estas são raras 

em lactentes com menos de 6 meses. Efetivamente, Harris (2010) evidenciou que até aos 

9 meses de idade todas as contusões presentes em crianças devem ser consideradas 

como suspeita de maus-tratos até prova em contrário, visto que até esta idade as crianças 

não deambulam, motivo pelo qual não é comum terem este tipo de marcas corporais.  

Além disso, é importante prestar especial atenção a lesões que apresentem 

características invulgares, tal como é o caso de contusões em várias partes do corpo sem 

qualquer explicação plausível, pois estas sugerem maus-tratos devido ao surgimento de 

lesões em múltiplas direções (Kaczor et al., 2006).  

De acordo com vários estudos, as contusões mais indicativas de maus-tratos a 

crianças localizam-se na face, no pescoço, na cabeça, no tronco, nas nádegas, na parte 

inferior das costas, na região posterior das extremidades, na região retro auricular, nos 

órgãos genitais e nas orelhas, podendo passar, nalguns casos, despercebidos por serem 

subtis. O veículo mais frequentemente usado pelo agressor é a mão, deixando 

normalmente um padrão de 3 contusões lineares e paralelas, com preservação central, 

pois os capilares rompem entre os dedos e o sangue acaba por ser empurrado para longe 

do ponto de impacto. Porém, o agressor recorre também com alguma frequência a outros 

instrumentos, tal como é o caso de diversos utensílios de cozinha, cordas, sapatos e cintos 

(Barber & Sibert, 2001; Kaczor et al., 2006; Harris, 2010). 

Já no que diz respeito às fraturas ósseas, lesões também elas muito frequentes em 

casos de maus-tratos infantis, é possível constatar que estas remetem para manifestações 

graves de abusos físicos. Alguns dos casos práticos existentes acerca destas lesões 

demonstram que é frequente as crianças pequenas com mobilidade limitada terem fraturas 

em espiral, epifisárias ou metafisárias quando são maltratadas, especialmente em ossos 

longos, como o acrómio, o esterno, a escápula e as costelas (Maguire et al., 2013). 

Finalmente, o traumatismo crânio-encefálico, que consiste na principal causa de 

óbito das crianças vítimas de maus-tratos, pode resultar de vários tipos de abusos físicos, 

tal como é o caso da asfixia, hipoxia, penetração, impacto direto ou abanão, sendo que os 

quadros mais característicos deste tipo de traumatismo são a lesão cerebral, a hemorragia 

retiniana e a hemorragia subdural (Hornor, 2012).  

Por sua vez, o trauma abdominal é frequente em casos de maus-tratos infantis, no 

sentido em que as crianças mais pequenas têm abdómens grandes e um menor tónus na 

sua musculatura abdominal, resultando frequentemente na rotura de um órgão abdominal, 
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tal como é o caso, por exemplo, do intestino, do pâncreas, do baço e do fígado (Barber & 

Sibert, 2001). 

No âmbito da medicina veterinária forense alguns estudos evidenciam algumas das 

principais lesões resultantes de maus-tratos físicos a animais de companhia, entre as quais 

se destacam as lesões por projéteis de armas de fogo, traumatismos e asfixia.  

De acordo com Bradley-Siemens e Brower (2016), as lesões resultantes de 

projéteis são geralmente graves, podendo inclusive ser letais para os animais de 

companhia, e estão, nalguns casos, associadas a outras situações clínicas, tais como 

tamponamento cardíaco, pneumotórax, hemotórax ou hemoabdómen. As lesões 

resultantes no corpo do animal variam de acordo com vários fatores, provocando diferentes 

lesões tecidulares, designadamente: 1) orifício de entrada e de saída do projétil; 2) 

trajetória do projétil; e 3) distância do disparo do projétil. 

Relativamente às lesões resultantes de traumatismo, estas divergem consoante o 

tipo de lesão mecânica sofrida pelo animal de companhia, assim como a própria natureza 

do tecido-alvo onde o impacto foi sofrido. No caso de se utilizarem objetos contundentes 

nos maus-tratos aos animais, as lesões podem ser superiores e mais visíveis 

externamente, podendo ser bastante profundas e afetar mais áreas e órgãos internos 

(Merck et al., 2013).  

No que diz respeito às principais consequências do traumatismo nos animais, estas 

também acabam por ser influenciadas pela causa da lesão em si, bem como pela 

quantidade e pela distribuição da energia cinética do animal e pela localização corporal da 

lesão. Por sua vez, a estrutura anatómica da parte do corpo atingida tem influência direta 

na aparência e na gravidade das lesões dos animais, consistindo numa consequência 

diretamente associada à plasticidade dos tecidos dos animais (Ressel, Hetzel & Ricci, 

2016). 

Já as lesões resultantes da asfixia dos animais, ato abusivo que está associado à 

aplicação de uma pressão externa e à constrição do pescoço do animal (com as mãos ou 

com ligaduras), divergem de acordo com a consistência, o tipo e a duração da força 

aplicada pelo agressor, assim como com o local anatómico onde a compressão é realizada. 

Regra geral, os principais órgãos afetados em casos de asfixia de animais de companhia 

são a traqueia, a laringe, as veias jugulares, a carótida comum e as artérias vertebrais, 

estando ou parcial ou completamente ocluídos. Os resultados obtidos após a análise de 

casos de asfixia por enforcamento e estrangulamento a animais de companhia 

demonstram que uma lesão muito importante é a resultante do uso de ligaduras, ainda que 

estas nem sempre deixem marcas visíveis nos animais (McEwen, 2016). 
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Considerando especificamente o estudo desenvolvido por Araújo (2020), que 

objetivou determinar a causa de morte em animais de companhia vítimas de maus-tratos, 

é possível constatar que os principais tipos de maus-tratos resultantes na morte do animal 

são: Traumatismos contundentes (31%); Armas de fogo (27%); Envenenamento (27%); e 

Asfixia (15%) (Gráfico 3).  

 

Gráfico 3 – Causas de morte dos animais de companhia (Araújo, 2020) 

Ora, confrontando os estudos mencionados acerca das lesões resultantes de maus-

tratos físicos a crianças e a animais de companhia é possível estabelecer algumas 

similitudes em ambos os casos. Mais concretamente, constata-se que as lesões corporais 

presentes em ambas as vítimas nem sempre são indubitavelmente resultado de agressão 

física, visto que tanto as crianças como os animais de companhia podem ter lesões 

acidentais, resultantes, frequentemente, de brincadeiras e do facto de serem seres muito 

ativos. Além disso, um outro aspeto semelhante entre ambos os casos de maus-tratos 

remete para a diferença em termos de lesões, no sentido em que as lesões resultantes de 

agressões físicas divergem consoante múltiplos fatores (tipo de ato abusivo, localização 

no corpo, tipo e força do impacto), o que dificulta, em certa medida, a sua generalização 

nestes casos específicos.  

No entanto, uma conclusão evidente que surge do confronto entre as lesões em 

crianças e em animais de companhia remete para o facto de existirem lesões 

extremamente denunciadoras de maus-tratos no caso das crianças, tal como foi 

evidenciado por Harris (2010) relativamente a lesões específicas em crianças até aos 9 

meses de idade, visto que as contusões presentes nestas vítimas apontam sempre para 

31%

27%

27%

15%
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Traumatismo Contundente Arma de Fogo Envenenamento Asfixia
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uma forte suspeita de maus-tratos infantis. Assim, verifica-se que as lesões corporais nas 

crianças são mais indicativas de maus-tratos do que propriamente as lesões nos animais 

de companhia, sendo mais fácil diagnosticar lesões resultantes de atos abusivos no 

primeiro caso do que no segundo.  
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CAPÍTULO III 

3.1 Maus-tratos infantis 

De acordo com Alarcão (2002), o conceito de maus-tratos na infância está 

associado a atos realizados ou infligidos pelos pais e/ou responsáveis pela criança, 

remetendo para a proibição ou coibição da mesma em satisfazer as suas necessidades 

básicas, seja a nível psicológico ou a nível físico. Já Magalhães (2004, p. 33) afirma que 

os maus-tratos nas crianças podem surgir através de “comportamentos ativos (físicos, 

emocionais ou sexuais) ou passivos (omissão ou negligência nos cuidados ou afetos)”. 

Contudo, outros autores evidenciam a dificuldade em definir objetivamente este 

conceito, tendo em consideração a multiplicidade de categorias que os maus-tratos 

englobam, designadamente: maus-tratos físicos, psicológicos, abuso sexual e negligência 

(Azevedo & Maia, 2006). Porém, os maus-tratos na infância estão diretamente 

relacionados com outros dois conceitos importantes, o de abuso/agressão e o de vítima, 

remetendo para uma dinâmica de abuso de poder por parte do agressor sobre a sua vítima. 

Segundo Bolander (1998), os maus-tratos podem tornar-se intermitentes, estendendo-se 

ao longo de várias gerações. Ou seja, um progenitor (ou o pai ou a mãe) que sofreu maus-

tratos durante a sua infância irá, muito provavelmente, maltratar o seu filho, visto que 

enquanto era criança apenas aprendeu padrões familiares baseados na violência, 

desconhecendo, portanto, competências relativas à sua função enquanto progenitor e no 

que diz respeito ao desenvolvimento saudável da criança.  

Não obstante, os maus-tratos na infância são determinados por formas específicas 

de atitudes agressivas e violentas que são, por vezes, difíceis de classificar, mais 

concretamente devido a uma diversificação das diferenças socioculturais e dos próprios 

referenciais pessoais da sociedade onde a família da criança se insere, uma vez que estas 

devem ser analisadas consoante a cultura e a época em que têm lugar (Alberto, 2004; 

Magalhães, 2004). 

Mais recentemente, o conceito de maus-tratos às crianças e jovens foi definido 

como toda e “qualquer ação ou omissão não acidental, perpetrada pelos pais, cuidadores 

ou outrem, que ameace a segurança, dignidade e desenvolvimento biopsicossocial e 

afetivo da vítima” (DGS, 2011, p. 7). Neste contexto, a Associação Portuguesa de Apoio à 

Vítima (APAV) esclarece que  

qualquer tipo de mau trato atenta, de forma direta, contra a 
satisfação adequada dos direitos e das necessidades fundamentais 
das crianças e jovens, não garantindo, por este meio, o crescimento 
e desenvolvimento pleno e integral de todas as suas competências 
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físicas, cognitivas, psicológicas e socio-emocionais (APAV, 2011, p. 
11). 

Assim, e com base nos pressupostos mencionados pela APAV (2011), conclui-se 

que os maus-tratos englobam uma situação específica de perigo, onde os direitos das 

crianças e jovens não são salvaguardados e as suas necessidades básicas não são 

satisfeitas, colocando em risco o seu desenvolvimento futuro.  

Porém, atentando na saúde mental das crianças e jovens encontra-se estipulado 

na literatura referente ao abuso e à negligência que  

os maus-tratos por um membro da família (por exemplo, cuidador 
ou parceiro adulto íntimo), ou por um indivíduo que não é familiar, 
podem ser o foco atual da atenção clínica, ou tais maus-tratos 
podem ser um fator importante na avaliação e tratamento de 
doentes com perturbações mentais ou outras perturbações médicas 
(American Psychiatric Association, 2014, p. 859). 

 

3.1.1 Tipos de maus-tratos infantis 

Os maus-tratos infantis podem ocorrer em função de uma panóplia de situações 

que podem estar interligadas entre si. De facto, Alberto (2014) preconiza que os maus-

tratos infantis compreendem duas dimensões, mais concretamente a dimensão abusiva e 

a dimensão negligente. Basicamente, o abuso pressupõe a interação entre outros 

indivíduos, regra geral os progenitores, com a criança, envolvendo o abuso físico, o abuso 

emocional/psicológico e o abuso sexual. Já a negligência, por sua vez, remete para a 

inexistência de uma ligação entre o progenitor e a criança, seja por falta ou por recusa de 

uma relação com a vítima. 

Em termos mais detalhados, o abuso físico está associado ao dano físico que 

resulta de qualquer ato não acidental perpetrado pelos progenitores da criança, podendo 

ser uma ação isolada ou repetida. A lesão física não acidental pode variar entre lesões 

menores e fraturas graves, culminando, em alguns casos, na morte da criança. Alguns dos 

principais exemplos do abuso físico são: asfixiar, bater, queimaduras, síndrome da criança 

abanada e intoxicações (DGS, 2011; American Psychiatric Association, 2014). 

O abuso sexual engloba qualquer ato sexual que implique uma criança ou jovem, 

sendo que o principal objetivo do agressor é obter gratificação ou satisfação sexual numa 

relação de poder ou autoridade sobre a sua vítima (criança ou jovem). Nestas situações 

em particular, e dado o estado de desenvolvimento nesta faixa etária, a criança é incapaz 

de compreender que está a ser vítima de um ato de abuso sexual, para além de não ser 

capaz de dar o seu consentimento para a execução desse mesmo ato. Alguns dos 
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principais exemplos deste tipo de abuso são: ver e interagir em situações sexuais explícitas 

em fotografias e/ou vídeos, sessões fotográficas, seduzir, forçar, violar, enganar, 

pressionar, ameaçar ou obrigar a práticas sexuais (DGS, 2011; American Psychiatric 

Association, 2014). 

O abuso emocional ou psicológico, por sua vez, remete para atos verbais ou 

simbólicos não acidentais que se convertem em danos psicológicos para a criança, sendo 

frequentemente perpetuados pelos seus progenitores. Este tipo específico de abuso está 

ligado à carência de um contexto seguro que proporcione o bem-estar emocional 

necessário para o desenvolvimento saudável da criança e do jovem, incluindo situações 

como:  

• Humilhação; 

• Rejeição afetiva; 

• Depreciação; 

• Falta de cuidados ou afetos adequados à idade e ao estágio de 

desenvolvimento; 

• Culpar a criança; 

• Ameaçar a criança ou coisas/pessoas que a criança gosta; 

• Confinar; 

• Coagir a causar dor a si própria; 

• Prejudicar ou abandonar (DGS, 2011; American Psychiatric Association, 

2014). 

Finalmente, a negligência está associada a todo e qualquer ato ou omissão por 

parte dos progenitores, derivando da sua incapacidade de providenciar e de satisfazer as 

necessidades básicas da criança e do jovem. Regra geral, as necessidades básicas em 

questão são a alimentação, a saúde, a educação, o vestuário, a higiene, as necessidades 

emocionais e o abrigo, que podem originar danos psicológicos ou físicos à criança ou 

jovem. Regra geral, a negligência é recorrente no tempo, podendo ser ativa ou passiva. A 

negligência é ativa quando os progenitores revelam a intencionalidade de provocar danos 

na criança ou jovem e é passiva quando resulta da incapacidade ou incompetências dos 

progenitores em satisfazer as tais necessidades básicas. Alguns dos principais exemplos 

de negligência são: o insucesso na satisfação das necessidades 

básicas/psicológicas/emocionais, a inadequação de supervisão e o abandono (DGS, 2011; 

American Psychiatric Association, 2014). 

É importante ressalvar que as crianças e jovens podem experienciar vários tipos de 

maus-tratos em simultâneo ou ao longo do seu crescimento. Contudo, a exposição regular 
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a maus-tratos é mais propensa quando se verificam problemas para a saúde, tal como é o 

caso da saúde mental, da violência e do abuso de álcool, que surgem durante a fase da 

adolescência e que perduram no futuro e a longo prazo (WHO, 2013). 

 

3.1.2 Motivações no seio familiar 

Por vezes, o seio familiar engloba algumas tensões, tal como é o caso de problemas 

relacionados com a pobreza, o divórcio, o alcoolismo, as más condições habitacionais e o 

desemprego. Tal como é evidenciado por Magalhães (2004), a violência no contexto 

familiar é uma situação que pode culminar em várias consequências perigosas e marcantes 

na vida da criança, dado que é precisamente no seio familiar onde a criança se deve sentir 

segura e confiante relativamente aos seus membros. No caso de maus-tratos entre pais e 

filhos, a confiança e a segurança da criança ficam comprometidas, detendo repercussões 

a nível do seu desenvolvimento global. Apesar de a criança poder ser maltratado em 

variados contextos e locais, os maus-tratos são muito mais frequentes e perigosos no seio 

familiar, motivo pelo qual a criança é considerada como sendo um ponto-chave da violência 

intrafamiliar (Azevedo & Maia, 2006). 

Independentemente das crises e tensões existentes no seio familiar, um aspeto 

comum em todas as situações de violência é o abuso de poder por parte do agressor 

perante a criança/jovem. Assim sendo, a violência pode gerar-se de pais para filhos, 

estabelecendo o ciclo de violência e transmitindo-o ao longo de várias gerações, tendo em 

consideração que os maus-tratos no seio familiar podem ser compreendidos como “um 

fenómeno de hereditariedade social que se transmite verticalmente” (Levy et al., 1987, p. 

24) ao longo das gerações. É precisamente nesta senda que Ficher (1994, p. 68) afirma 

que a família consiste num “lugar onde a violência está presente e se manifesta”, motivo 

pelo qual a criança pode sofrer de maus-tratos em diversos locais, apesar de ser no seu 

lar onde as práticas de maus-tratos são mais arriscadas e constantes (Almeida et al., 2001).  

No caso das crianças que sofreram maus-tratos no seio familiar durante a sua 

infância, preconiza-se que é expectável que na sua fase adulta irá castigar a sua família 

de igual forma. Na verdade, estas crianças têm uma alta propensão para se tornarem 

vítimas ou indivíduos violentos, segundo Ficher (1994). Segundo a perspetive de Machado 

e Gonçalves (2002), esta perpetuação do ciclo de violência ocorre devido ao facto de a 

criança adquirir modelos deturpados, sendo que a convivência diária num lar conflituoso e 

violento irá implicar a aquisição de várias formas, relações e atitudes violentas entre pais 

e filhos. 
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Atentando no estudo conduzido por Papalaia et al. (2001), sabe-se que os maus-

tratos praticados pelos progenitores da criança culminam de outros problemas familiares, 

tal como é o caso do stress, do alcoolismo, da toxicodependência, da pobreza e de 

comportamentos antissociais. Já na perspetiva defendida por Alberto (2004), os maus-

tratos no seio familiar resultam de um conjunto de conflitos entre pais e filhos, sendo que 

ambas as partes se provocam mutuamente, o que resulta numa punição física por parte do 

elo mais forte, que possui mais poder e autoridade – os pais. Por conseguinte, os conflitos 

vão aumentando em termos de intensidade, resultando em agressões cada vez mais 

severas e graves. 

Ainda que os maus-tratos a crianças ocorram em famílias de todos os estratos 

sociais, os casos que detêm maior visibilidade referem-se às famílias das classes mais 

baixas, consideradas como as mais desfavorecidas e “com baixo nível de instrução e 

cultura, nas famílias mais desorganizadas e disfuncionais, com más condições 

habitacionais” (Machado & Gonçalves, 2002, p. 20). Esta lógica é defendida por outros 

autores, que estipulam que as famílias das classes sociais mais baixas apresentam 

dificuldades a nível financeiro e pouca escolaridade, o que faz com que não consigam 

suportar diversas despesas com a finalidade de satisfazer as necessidades básicas dos 

filhos, independentemente da sua categoria (saúde, vestuário, alimentação) e causando, 

portanto, outras situações relacionadas com a negligência (Alberto, 2004). 

Não obstante, a literatura salienta que existem outros fatores determinantes a nível 

da indução da prática de maus-tratos a crianças, tal como é o caso de: 

• Uma gravidez não desejada; 

• A adoção; 

• Um filho de uma relação extraconjugal; 

• Um parto prematuro; 

• Alguma deficiência; 

• Sexo não desejado e/ou consentido; 

• Fragilidade física da criança (Gallardo, 1994).  

Com base nestes pressupostos, verifica-se que as crianças com necessidades 

educativas especiais podem estar mais vulneráveis a situações de maus-tratos, dado que 

se considera que estas crianças estão mais expostas e estas práticas do que as crianças 

sem qualquer doença física ou psíquica, pois estas últimas acabam por se adequar às 

expectativas dos pais, estando, assim, menos sujeitas a maus-tratos no futuro. Porém, os 

lactentes são os mais suscetíveis a maus-tratos, dado que são as crianças que necessitam 

de uma maior atenção e cuidados por parte dos pais, para além de serem fisicamente mais 
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frágeis. A título de exemplo, a insubordinação ou o choro do lactente podem causar ou 

deceção ou stress nos pais, resultando na prática de atos violentos contra ele (Azevedo & 

Maia, 2006).  

Noutra senda, outros fatores que frequentemente resultam em maus-tratos nas 

crianças estão associados aos pais que apresentam comportamentos psicóticos ou 

alcoólicos, especialmente pela negligência e carência, o que promove, por sua vez, uma 

dificuldade acrescida no reconhecimento das necessidades básicas dos filhos. Regra geral, 

estes agressores são agressivos e violentos para com as mulheres e os filhos (Dias, 2004). 

Contudo, nas famílias de classes sociais mais elevadas, e ainda que estas consigam suprir 

todas as necessidades básicas dos filhos, o mais frequente é o esquecimento das relações 

afetivas, de carinho e amor, motivo pelo qual nestes casos os maus-tratos são mais subtis 

e sem marcas aparentes, dado que remetem para maus-tratos emocionais/psicológicos 

(Machado & Gonçalves, 2002). 

Já Martins (2002, p. 92) argumenta que são várias as causas por detrás da “origem 

de situações ou comportamentos de negligência”, tal como é o caso da ignorância parental, 

da miséria, do desrespeito, da falta de apoio e dos problemas depressivos e/ou 

psicológicos. Assim sendo, constata-se que os maus-tratos a crianças assumem formas 

diversas, variando consoante o contexto sociofamiliar das crianças e jovens. Papalaia et 

al. (2001), por outro lado, referem que nas famílias monoparentais resultantes de 

divórcios/separações, pais viúvos ou solteiros, as crianças são, regra geral, mais 

independentes, sentem mais falta de apoio por parte do progenitor, têm mais 

responsabilidades domésticas, e têm falta de disciplina e controlo por parte do progenitor, 

sendo que o stress é superior neste tipo de famílias, contribuindo para um risco mais 

elevado de maus-tratos na criança.  

Ainda no âmbito das famílias monoparentais, Dias (2004) preconiza que o incesto 

é particularmente percetível nestas dinâmicas, dado que eventuais situações de 

separação, de divórcio e de um novo casamento obriga a criança a formar novos vínculos 

com um membro com que não partilha laços de sangue, sendo que uma pessoa acaba por 

tomar o lugar do pai ou da mãe, colocando em causa o apoio necessário à criança e 

podendo culminar na prática de maus-tratos sobre a mesma. 

Por outro lado, o desemprego também se caracteriza enquanto possível fator de 

maus-tratos na infância, tendo em consideração que os progenitores sofrem de 

dificuldades financeiras que culminam, por sua vez, em deceções pessoais resultantes 

dessa mesma situação, muitas vezes relacionadas com a sua debilidade e incompetência, 
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sendo que as crianças acabam por ser alvo das suas frustrações e problemas pessoais 

através da prática de maus-tratos (Alberto, 2004). 

Num sentido mais lato, Canha (2003) refere que toda e qualquer situação que 

altere, de forma negativa, o equilíbrio familiar, seja a morte de um ente querido, seja a 

separação/divórcio dos pais ou uma doença grave, pode resultar em maus-tratos no seio 

familiar. Não obstante, existem também fatores externos ao seio familiar que podem 

culminar na prática de maus-tratos infantis, afetando especialmente os responsáveis pela 

criança, designadamente “a pobreza, o desemprego, a insatisfação profissional, o 

isolamento social ou a falta de apoio” (Papalaia et al., 2001, p. 302).  

Almeida et al. (2001) também referem que várias formas de exclusão que surgiram 

recentemente aumentam o risco e a probabilidade de maus-tratos no seio familiar e na 

infância, tal como é o caso de famílias rejeitadas e expulsas para zonas mais degradadas 

e precárias, de famílias recém-chegadas à zona metropolitana e de famílias com empregos 

precários e/ou no desemprego. Em súmula, os maus-tratos a crianças durante a sua 

infância derivam de vários fatores inerentes às características dos pais, das crianças, das 

famílias e do meio envolvente onde a família se insere. 

 

3.2 Maltrato animal 

Com base na literatura, o conceito de maus-tratos de animais é raramente usado, 

sendo que os termos mais frequentes são o de abuso ou crueldade. Porém, definir o que 

de facto se caracteriza como abuso ou crueldade é uma tarefa bastante complexa, 

independentemente da espécie da vítima. Alguns autores preconizam que o conceito 

crueldade se deve destinar apenas para definir casos onde o agressor obtém satisfação 

ao provocar danos, abrangendo ainda a intenção e/ou o motivo para causar tais danos a 

animais. Por sua vez, os casos relacionados com eventuais negligências não deveriam ser 

considerados como sendo crueldade, mas sim como negligência ou abuso (Rowan, 1993). 

Segundo Vermeulen e Odendaal (1993), o abuso de animais de companhia pode 

ser definido como sendo a inflição de dor psicológica e/ou física, sofrimento, privação e 

morte de forma intencional, irresponsável ou maliciosa, assim como ignorante ou não 

intencional, englobando atos recorrentes ou apenas um ato isolado. Por sua vez, Ascione 

(1993) considera a crueldade animal como um comportamento socialmente inaceitável que 

causa uma dor desnecessária, angústia, sofrimento e/ou a morte do animal, definição esta 

que é comumente aceite entre a literatura. Mais detalhadamente, por comportamento 

compreende-se todo e qualquer ato de omissão ou de comissão; socialmente inaceitável 
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está associado a uma crença social de que o comportamento perpetrado por alguém requer 

uma correção, apesar de não refletir todos os danos que possam ser cometidos pelo ser 

humano contra os animais de companhia (p. ex., a caça, a produção animal ou o uso de 

animais em laboratórios); intencionalmente refere-se a atos de omissão ou comissão que 

são perpetrados propositada e deliberadamente; e dor, angústia e sofrimento estão 

associados aos efeitos nocivos das agressões físicas. 

É importante esclarecer que as definições de maus-tratos a animais são 

socialmente construídas, podendo evoluir à medida que a própria compreensão da 

sociedade em torno das necessidades dos animais de companhia se modifica (Ascione & 

Shapiro, 2009). Além disso, e dada a difícil quantificação e expressão por parte dos animais 

de companhia de sofrimento e dor, é fundamental que exista uma colaboração de médicos 

veterinários e advogados, no sentido de melhor se elucidarem tais questões, bem como se 

estipular se determinados atos são crimes definidos legalmente (Arluke, 2006). 

De igual modo, definir os maus-tratos emocionais ou físicos a animais é também 

complexo devido à acentuada incerteza relativamente ao facto de os maus-tratos se 

debruçarem nas ações, ou na sua ausência, por parte do cuidador ou no impacto que 

detêm na vítima animal. Assim sendo, o cerne da questão deve residir no dano, seja real, 

seja provável, para a vítima, visto que para ser classificado como maus-tratos a potencial 

ocorrência de danos é fundamental. Ainda que a definição de maus-tratos a animais de 

companhia não integre a intenção do cuidador, esta é importante na classificação destes 

atos enquanto abuso ou negligência (McMillan, 2005). 

De referir que as definições legais de abuso, crueldade e negligência animal variam 

de acordo com a jurisdição de cada país, sendo que cada um pode ter leis distintas 

relativamente ao que é considerado como sendo abuso de animais de companhia, bem 

como as espécies que são incluídas nessa mesma definição. Não obstante, e 

independentemente da definição legal, os animais de companhia estão sujeitos à mesma 

tipologia de abuso sexual e físico, negligência e crueldade que os seres humanos de um 

modo geral (McEwen, 2017). 

Finalmente, é importante referir que a crueldade animal deve ser considerada como 

um comportamento multidimensional, objetivando-se uma melhor compreensão da 

complexidade da interação existente entre o ser humano e o animal, bem como com o 

desenvolvimento de comportamentos cruéis para com os animais de companhia. As 

dimensões da crueldade animal são essencialmente as seguintes, tal como é enfatizado 

por Ascione, Thompson e Black (1997): 

• Frequência, relativa ao número de atos isolados que ocorreram; 
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• Severidade, associada ao grau de dor/lesão intencionalmente causada pelo 

agressor; 

• Duração, nomeadamente o período de tempo durante o qual a crueldade 

para com o animal ocorreu; 

• Recente, ou seja, os atos de crueldade perpetrados num período de tempo 

mais atual; 

• Nível de consciência animal, isto é, se são vertebrados ou invertebrados; 

• Diversidade de categorias, relacionada com o número de diferentes 

espécies de animais e com o número de animais que foram efetivamente 

abusados/maltratados; 

• Isolamento, ou seja, crueldade em grupo ou crueldade individual; 

• Encobrimento, diretamente relacionado com as tentativas por parte do 

agressor em ocultar os atos cruéis perpetrados ao animal; 

• Empatia, que é um indicador de preocupação ou de remorsos para com o 

animal que sofreu maus-tratos. 

 

3.2.1 Tipos de maus-tratos a animais de companhia 

No âmbito dos tipos de maus-tratos a animais de companhia, Vermeulen e 

Odendaal (1993) apresentaram um esquema específico para a classificação dos vários 

tipos de maltrato, baseando-se nas tipologias existentes relativas ao abuso infantil (Tabela 

3). No entanto, os mesmos autores referem que as formas mais comuns de maus-tratos a 

animais de companhia são a falta de comida, de água e de cuidados veterinários, a 

restrição de movimentos, a negligência, a agressão e o abandono (Vermeulen & Odendaal, 

1993).  

Tabela 3 – Tipos de maus-tratos a animais de companhia (adaptado de Vermeulen e Odendaal, 1993) 

 

 

 

 

Abuso Físico 

(intencional ou não 

intencional) 

 

 

Maus-tratos ativos 

Agressões, envenenamento, tiro, 

queimaduras, asfixia, mutilação, 

afogamento, abandono, 

armadilhas, restrição de 

movimentos, fogo de artifício, 

abuso sexual 

Negligência 

passiva/ignorância 

Falta de água, comida, abrigo, 

sanidade e cuidados veterinários 

 

Exploração comercial 

Trabalho, reprodução 

indiscriminada, desporto, lutas e 

experimentação 
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Abuso Mental 

(intencional ou não 

intencional) 

Maus-tratos ativos Incutir ansiedade, angústia ou 

medo 

 

Negligência passiva 

Privação de afetos e amor, 

ausência de estímulos 

recreativos 

 

Entre a literatura existente acerca dos tipos de maus-tratos a animais de 

companhia, os termos e definições mais amplamente usados no contexto da descrição 

deste tipo de abuso são: 

• Abuso físico – relacionado com o ato de provocar lesões ou infligir 

dor/sofrimento desnecessário, como é o caso de queimar, pontapear, pisar, 

asfixiar e esmurrar (Arkow, Boyden & Patterson-Kane, 2011); 

• Envenenamento – refere-se ao uso ou abuso de substâncias tóxicas com 

intenção maliciosa, englobando a intoxicação intencional do animal 

(Gwaltney-Brant, 2013); 

• Abuso emocional – está associado ao ato deliberado de provocar sofrimento 

emocional no animal de companhia, englobando atos de omissão ou de 

comissão que resultam em vários tipos de transtornos (cognitivos, mentais, 

emocionais e comportamentais) (McMillan, 2005); 

• Abuso sexual – diz respeito a qualquer ato abusivo ou conduta sexual com 

um animal de companhia, envolvendo o ânus, reto ou genitália e podendo 

resultar em ferimentos físicos no animal (Lockwood & Arkow, 2016); 

• Abandono – relacionado com o abandono do animal de companhia no 

exterior da sua habitação por parte do dono, com uma capacidade 

insuficiente de sobrevivência, ou no interior da sua habitação sem alimentos 

e água suficientes (Phillips & Lockwood, 2013); 

• Negligência – associada à falta voluntária de cuidados ou a uma falha 

resultante de ignorância, pobreza ou de circunstâncias extenuantes, 

repercutindo-se num défice a nível da satisfação das necessidades básicas 

do animal de companhia (como a fome, hidratação, abrigo, higiene e 

cuidados veterinários) e resultando em más condições físicas no animal, 

podendo acarretar um sofrimento mais prolongado (Arluke, 2006; McEwen, 

2017). 

É importante referir que a negligência remete para um comportamento de apatia 

por parte dos proprietários dos animais de companhia, sendo que por vezes a carência de 

água, alimento, assistência veterinária e abrigo pode estar associada à falta de 
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conhecimentos acerca dos cuidados adequados dos animais e/ou à falta de recursos 

financeiros/materiais. Por outro lado, a negligência perante animais de companhia também 

pode estar associada à existência de problemas mentais nos seus proprietários, sendo que 

a negligência animal grave pode ser indicativa de outros problemas, tendo em 

consideração que o seu proprietário, e ao não ser capaz de cuidar adequadamente do seu 

animal de companhia, poderá não ser também capaz de cuidar de uma criança ou de um 

outro membro da sua família. Por conseguinte, a negligência pode não ser intencional, 

resultando de uma falta de educação ou de lapsos temporários a nível dos cuidados 

adequados, sendo que o proprietário não tem uma intenção evidente de ser negligente com 

o seu animal de companhia. Assim sendo, o exame veterinário forense reveste-se de 

especial importância, designadamente nestes casos específicos, pois permite reunir várias 

informações relativas à gravidade, à duração e à intencionalidade do abuso perpetrado 

pelo indivíduo (Lockwood & Arkow, 2016; Richard & Reese, 2019). 

 

3.2.2 Motivações para o maltrato animal 

Os maus-tratos a animais de companhia apresentam motivações muito distintas, 

assim como perfis de agressores diferentes. Por esta razão, é importante ter em 

consideração que existem vários motivos para o maltrato animal aquando da avaliação de 

eventuais cenários no âmbito da Medicina Veterinária Forense, com o intuito de reunir 

todas as evidências em questão no caso do maltrato em análise (Lockwood & Arkow, 

2016). Nesta senda, dois estudos merecem especial destaque, nomeadamente o estudo 

conduzido por Kellert e Felthous (1985) e por Ascione et al. (1997), pois ambos apresentam 

uma classificação das várias motivações para os maus-tratos a animais de companhia, o 

primeiro baseado numa amostra de indivíduos adultos e o segundo numa amostra de 

crianças e adolescentes. A Tabela 4 apresenta as principais motivações para o maltrato 

animal, perpetrado tanto por adultos como por crianças, consoante a classificação 

apresentada pelos autores. 

Tabela 4 – Motivações para o maltrato animal – Adultos e crianças/adolescentes (Kellert & Felthous, 1985; 
Ascione et al., 1997) 

Motivos para o maltrato animal – Adultos (Kellert & Felthous, 1985) 

Motivos Exemplos 

1. Controlar o animal Punições físicas e bastante cruéis, almejando 

controlar e/ou moldar o comportamento do animal 

2. Retaliar contra o animal Punição extrema ou vingança por um determinado 

erro efetuado pelo animal 
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3. Satisfazer um 

preconceito contra uma 

espécie ou raça 

Pode estar associado a valores culturais  

4. Expressar agressão 

através do animal 

Incutir tendências violentas no animal com o intuito de 

expressar comportamentos violentos/agressivos com 

outras pessoas e/ou animais 

5. Aumentar a própria 

agressividade 

Melhorar as habilidades agressivas do animal e/ou 

impressionar outros com a sua capacidade de 

violência 

6. Impressionar outras 

pessoas por diversão 

Com o intuito de “divertir” os amigos, por exemplo 

7. Retaliar contra outra 

pessoa e/ou situação 

Ato de vingança que normalmente envolve os animais 

de estimação da outra pessoa 

8. Transferir a hostilidade 

para o animal 

Agressão deslocada contra as figuras de autoridade 

9. Sadismo inespecífico Desejo de infligir lesões, sofrimento ou a morte ao 

animal, denotando-se a ausência de sentimentos em 

relação a ele 

Motivos para o maltrato animal – Crianças e adolescentes (Ascione et al., 

1997) 

Motivos Exemplos 

1. Pressão dos colegas Os colegas podem incentivar ao abuso animal ou 

exigi-lo como ritual de iniciação 

2. Melhoria do seu humor O abuso animal pode ser usado para atenuar a 

depressão ou o tédio 

3. Curiosidade ou 

exploração 

O animal é ferido e/ou morto para ser examinado, 

regra geral por crianças/adolescentes com problemas 

cognitivos 

4. Abuso forçado A criança/adolescente é obrigada a cometer tal ato 

por um indivíduo mais poderoso 

5. Gratificação sexual Em casos de abuso sexual do animal 

6. Afeição ao animal A criança/adolescente mata o animal para impedir 

que este seja torturado/morto por outra pessoa 

7. Fobia de animais Ataque de prevenção a um animal que é temido pela 

criança/adolescente  

8. Identificação com o 

agressor da 

criança/adolescente 

A criança/adolescente vitimizada pode tentar 

recuperar o poder, vitimizando, para tal, o animal 

mais vulnerável  

9. Jogo pós-traumático Reencenar episódios violentos com um animal 

10. Imitação Imitar o comportamento abusivo do agressor (pais ou 

outros adultos) com os animais  

11. Veículo para o abuso 

emocional 

Ferir o animal de um indivíduo com o intuito de o 

atingir ou amedrontar 

12. Automutilação Incitar o animal a infligir ferimentos no corpo da 

criança/adolescente 
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13. Ensaio para a violência 

interpessoal 

Praticar atos violentos com os animais antes de os 

praticar com pessoas 

 

Num estudo posterior, e partindo dos dois estudos previamente mencionados, 

Ascione (2001) apresentou uma classificação relativa ao tipo de abusadores na infância e 

adolescência, remetendo para três categorias distintas: 1) abusadores de animais 

exploratórios ou curiosos; 2) abusadores de animais patológicos; e 3) adolescentes 

delinquentes. Fundamentalmente, a primeira categoria compreende crianças na fase pré-

escolar que não são nem supervisionadas nem estão habituadas a conviver ou cuidar de 

animais de companhia, sendo crucial uma intervenção na educação pelos pais e 

professores, com o intuito de ensinar estas crianças a serem cuidadosas e gentis com os 

animais, potencialmente modificando o seu comportamento com eles. A segunda 

categoria, por sua vez, engloba as crianças mais velhas do que as da categoria anterior, 

mas que apresentam distúrbios psicológicos resultantes de abuso físico e/ou sexual ou de 

uma exposição a violência doméstica, implicando, portanto, uma intervenção clínica. 

Finalmente, a terceira e última categoria compreende adolescentes delinquentes, muitas 

vezes sob a influência de álcool ou drogas, que recorrem ao abuso e maus-tratos de 

animais no contexto de atividades de seitas e de gangues, sendo necessárias intervenções 

judiciais e clínicas.  

De facto, as crianças que vivem e crescem em ambientes violentos podem crer que 

o maltrato animal, assim como eventuais atos de bullying e outras atividades criminosas, 

são atividades normais, sendo que o próprio testemunho destes atos violentos sobre 

animais de companhia pode afetar negativamente o seu desenvolvimento ao longo da vida. 

De referir que os maus-tratos perpetrados por crianças a animais de companhia podem 

eventualmente significar que estas também foram maltratadas, visto que as taxas relativas 

a maus-tratos a animais são muito mais elevadas entre as crianças vítimas de abusos e 

maus-tratos, do que propriamente entre as crianças que não foram vítimas de tais atos de 

violência (McEwen, Moffitt & Arseneault, 2014).  

No entanto, é importante salientar que nem sempre as crianças vítimas de maus-

tratos perpetram atos violentos contra os animais de companhia, pois é apenas uma 

minoria dessas crianças que expressa comportamentos violentos para com os animais. 

Similarmente, é possível que as crianças que testemunharam, de forma voluntária, atos de 

maus-tratos a animais consigam cuidar de forma humana e carinhosa os seus animais de 

companhia, devido aos laços de afeto que possuem com os mesmos (Thompson & 

Gullone, 2006). 
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Por outro lado, os maus-tratos a animais de companhia testemunhados ou 

praticados por adolescentes não remetem apenas para uma fase do seu processo de 

crescimento, mais sim para uma das primeiras evidências de um transtorno de conduta, 

associado a um padrão de comportamento repetitivo e persistente, no qual se violam os 

direitos básicos de outras pessoas ou as regras sociais relevantes para a idade em questão 

(Phillips & Lockwood, 2013).  

Com base na literatura, os adolescentes que testemunharam pelo menos uma vez 

maus-tratos a animais apresentam uma probabilidade muito elevada de praticarem atos 

violentos e de maus-tratos a animais no futuro, especialmente quando comparados com 

adolescentes que nunca testemunharam tais situações. Além disso, também se verifica 

que existe uma probabilidade muito superior de comportamento violentos contra animais 

por parte dos jovens quando estes testemunham maus-tratos a animais perpetrados por 

um familiar ou amigo. Assim sendo, conclui-se que a exposição a este tipo de crime em 

idades precoces pode ser uma motivação muito relevante para a recorrência deste tipo de 

comportamentos, tendo em consideração que é bastante provável que os indivíduos 

estejam dessensibilizados para este tipo de atos violentos e agressivos desde a sua 

infância, obtendo, eventualmente, algum prazer e conforto durante tais situações violentas 

contra animais (McDonald et al., 2017). 

De acordo com Vermeulen e Odendaal (1993), os maus-tratos a animais de 

companhia ocorrem enquanto culminar de diversos fatores, os quais resultam no aumento 

deste tipo de crimes em particular, tais como: 

• A dependência dos animais de companhia relativamente a cuidados e a 

afeto por parte dos seus donos, o que os torna mais vulneráveis quando 

estes falham; 

• Os animais de companhia são mental e biologicamente mais fracos do que 

os seres humanos, para além de não estarem em posição de se poderem 

defender; 

• A relação extrema entre líder-liderado entre os seres humanos e os animais 

de companhia pode exigir um treino bastante severo para a dominação 

destes últimos; 

• Os animais de companhia estão sujeitos à libertação da raiva por parte dos 

seres humanos; 

• Até há pouco tempo, os animais de companhia eram considerados como 

bens, sendo exclusivamente tratados consoante o critério do seu 

proprietário.  
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Para se perceber o maltrato animal é também crucial compreender a personalidade 

e a correlação motivacional para a perpetração de tais maus-tratos, dado que estas 

remetem para fatores preditores do comportamento abusivo/agressivo. No caso particular 

dos indivíduos do sexo masculino, os afetos negativos, tal como é o caso da necessidade 

de poder e da hostilidade, podem estar relacionados com os maus-tratos a animais, visto 

que um nível elevado destes fatores está diretamente associado à diminuição da sua 

empatia relativamente aos animais de companhia. Por sua vez, no caso dos indivíduos do 

sexo feminino apenas a serenidade, e no espectro dos afetos, se encontra diretamente 

relacionada com atitudes agressivas e cruéis para com os animais de companhia. Na 

verdade, no estudo desenvolvido por Oleson e Henry (2009) verificou-se que as mulheres 

que se descreviam como sendo relaxadas e calmas manifestaram uma menor 

sensibilidade ao sofrimento dos animais, enquanto as que se retrataram como sendo mais 

tensas demonstraram uma maior sensibilidade perante atos violentos contra animais de 

companhia. As diferenças observadas entre ambos os sexos podem, portanto, ser 

influenciadas por diversos fatores, englobando uma tendência das mulheres para uma 

maior empatia para com os animais, assim como diferenças a nível da socialização. 

Os maus-tratos a animais de companhia também podem ser perpetrados por várias 

pessoas, desde os seus donos até aos familiares e/ou vizinhos, remetendo para atos muito 

distintos. De facto, os donos dos animais de companhia têm uma maior tendência para se 

envolverem em lutas de cães e para negligenciarem os animais, compreendendo formas 

passivas e ativas de abusos, apesar de apresentarem uma menor propensão para atos 

abusivos mais diretos, tal como é o caso de pontapear, disparar uma arma ou espancar. 

Este aspeto pode estar relacionado com a relação existente entre o dono e o animal, 

funcionando como uma espécie de barreira a comportamentos mais violentos, tendo em 

consideração que existe uma associação a uma relação interpessoal entre seres humanos 

(Richard & Reese, 2019). 

Atentando particularmente nos agressores que mantêm relações mais próximas 

com o dono do animal de companhia, estes revelam uma maior predisposição para 

expressar a sua crueldade através da força e pontapés, podendo culminar em 

traumatismos contundentes no animal. Já os familiares do dono do animal de companhia 

tendem a esfaquear o animal para expressar a sua crueldade, podendo culminar em danos 

mais diretos no animal. Regra geral, a crueldade dirigida por familiares e parceiros íntimos 

está associada ao desejo de intimidar ou ferir o outro, tendo em consideração que os 

agressores de animais são motivados pela necessidade que sentem em punir e controlar. 

No entanto, o tipo de maus-tratos ao animal acaba por variar consoante a relação entre 
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agressor e vítimas (animal e humana), sendo que nem sempre o agressor comete este tipo 

de crime com frequência e regularidade (Kellert & Felthous, 1985; Richard & Reese, 2019). 

Por fim, no caso dos vizinhos, os maus-tratos a animais devem-se a uma motivação 

de punição do animal, provavelmente por comportamentos que são da responsabilidade 

do seu dono e não propriamente do animal em si. É bastante frequente a recorrência ao 

envenenamento do animal, visto que consiste num método menos direto, mas mais 

direcionado para resolver infestações causadas por insetos e/ou roedores. Contudo, é vital 

acrescentar que os indivíduos que normalmente agridem pessoas também usam a força 

direta contra os animais, o que corrobora a ideia de que os animais e os seres humanos 

são, efetivamente, vítimas do mesmo tipo de maus-tratos e violência (Richard & Reese, 

2019). 

 

3.3 Relação entre maltrato animal e violência interpessoal 

A relação entre maltrato animal e a violência interpessoal em geral é irrefutável, 

dado que ambos os fenómenos remetem para a perpetração de violência por parte de um 

agressor, que pode pertencer a várias faixas etárias, raciais e socioeconómicas (Phillips & 

Lockwood, 2013). Na verdade, os crimes contra pessoas estão frequentemente associados 

a vários crimes contra animais, tal como é preconizado por Phillips (2014).  

Assim, o estudo deste tipo de abusos é importante, pois ambas as vítimas, tanto os 

animais como as pessoas no geral, sofrem dores inimagináveis, e por vezes mortes 

hediondas, o que evidencia a relação existente entre ambos os maus-tratos (Knight, Ellis 

& Simmons, 2014). Alguns estudos referem que os crimes contra os animais de companhia, 

com os quais os seres humanos mantêm relacionamentos afetuosos e de proximidade, 

podem ser indicativos da propensão da violência por parte do agressor para com as 

próprias pessoas. Na realidade, abuso é sempre abuso, independentemente do seu tipo e 

da sua vítima (Phillips, 2014). 

Foi precisamente neste contexto que surgiu o conceito do Link, que remete para a 

coexistência de diversas formas de violência no seio familiar (abuso ou negligência infantil, 

abuso ou negligência de idosos, violência doméstica) e de abuso ou negligência de um 

animal, representando um risco para a saúde, bem-estar e segurança (Figura 1) (Phillips, 

2014; Phillips & Lockwood, 2013). 
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Figura 1 – Enquadramento dos crimes contra animais e a sua ligação com os demais comportamentos 
abusivos (adaptado de Phillips, 2014) 

Dito de outro modo, este elo específico baseia-se no pressuposto de que os maus-

tratos a animais podem estar efetivamente relacionados com a violência perpetrada contra 

seres humanos, para além de englobar o abuso de animais com outros tipos de crimes, tal 

como é o caso de homicídios, agressão sexual, e crimes com armas e/ou drogas, sendo 

que esta coocorrência de várias formas de violência aumenta a probabilidade de violência 

no futuro (Ascione & Shapiro, 2009).  

De facto, o abuso/maltrato animal deve ser considerado da mesma forma que os 

crimes contra os seres humanos, sendo especialmente importante a manutenção e 

implementação de leis de proteção aos animais pelos seguintes motivos em particular: 

• O abuso/maltrato animal pode ser usado para ameaçar outra pessoa; 

• O abuso/maltrato animal representa um risco para o abuso infantil; 

• O abuso/maltrato animal pode ser usado para impedir as vítimas de 

abandonarem um lar abusivo; 

• A violência animal pode predizer violência futura (Phillips, 2014). 

A sociedade atual enquadra os maus-tratos a animais como crimes de violência, 

reconhecendo, além disso, a sua relação multidisciplinar com outros tipos de crimes de 

violência, o que acaba por ajudar os vários profissionais da saúde e da justiça a alterar as 

dinâmicas familiares e a melhor proteger as pessoas e os animais, bem como a sociedade 

em geral, prevenindo atos futuros de violência (Phillips & Lockwood, 2013; Phillips, 2014). 

De acordo com a literatura, a presença de animais de companhia no seio de uma família 

que sofre algum tipo de violência acaba por propiciar a perpetuação de atos violentos e 

cruéis para com eles também. Além disso, o vínculo existente entre os animais de 
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companhia e as pessoas pode eventualmente dificultar a decisão da vítima no sentido de 

se retirar do lar abusivo, pois pode sentir receio em deixar o animal de companhia para trás 

ou inclusive sentir culpa no caso de o ter de fazer (Ascione et al., 2007). 

A título ilustrativo, o estudo conduzido por Flynn (2000), realizado com mulheres 

que foram vítimas de violência doméstica e que se encontravam num abrigo, evidenciou 

que praticamente 50% das inquiridas que possuíam animais de companhia relataram que 

estes também foram ou agredidos ou ameaçados pelo seu agressor. No entanto, o estudo 

também provou que aquelas mulheres cujos animais de companhia foram igualmente 

vítimas do seu agressor apresentavam uma probabilidade superior de os seus filhos 

também terem sido vítimas de abusos. Ainda nesta mesma investigação ficou provado que 

quase metade dos animais de companhia que não sofreram qualquer tipo de abuso 

continuaram na residência da família, vivendo com o agressor. Porém, a falta de violência 

ou de abuso a estes animais não quer dizer que estes não possam sofrer de negligência 

ou de violência emocional por parte do agressor. 

No caso de mulheres vítimas de violência, os animais de companhia aparentam ser 

extremamente importantes, dado que as ajudam a nível emocional a lidar com o seu 

relacionamento abusivo, sendo ainda mais notório nos casos em que os próprios animais 

também sofrem de agressões, partilhando o agressor destas mulheres. É importante 

esclarecer que os animais de companhia também podem ser usados para controlar as 

vítimas de violência, particularmente através de ameaças ou agressões com o intuito de 

intimidar as vítimas ou, inclusive, levá-las a retirar eventuais acusações ou a regressar ao 

lar (Faver & Strand, 2003).  

Na realidade, um estudo mais recente demonstrou que algumas vítimas de violência 

doméstica consideram que os maus-tratos sofridos pelos seus animais de companhia são 

motivados por um desejo de provocação, de infligir danos emocionais e de exercer controlo 

sobre elas (Fitzgerald et al., 2019). 

Alguns agressores recorrem aos seus animais de companhia para exercer um 

controlo coercivo sobre outras pessoas do seu seio familiar, sendo este um fator relevante 

no caso das mulheres que decidem procurar um abrigo e sair do lar abusivo. No entanto, 

estas mulheres podem sentir culpa e preocupação ao deixar os seus animais de companhia 

no seu lar, pois consideram-nos como fontes de proteção e de conforto, o que as leva, e 

muito frequentemente, a incluí-los nos seus planos futuros após a sua saída do abrigo 

(Hardesty et al., 2013).  

As pessoas que são vítimas de algum tipo de violência consideram que o abuso 

emocional, a negligência e as ameaças aos animais de companhia são táticas de controlo 
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e de poder a que o agressor recorre com frequência para as controlar e causar danos 

psicológicos. Não obstante, é comum as vítimas não compreenderem que essas formas 

específicas de abuso de animais são normalmente premeditadas por parte dos seus 

agressores, tal como é referido por Fitzgerald et al. (2019). 

Com o intuito de comprovar a teoria do Link, relativa à coexistência de vários tipos 

de violência (abuso animal, abuso infantil, abuso de idosos e violência doméstica), é 

importante referir o estudo conduzido por Gomes (2021), pois a autora demonstra que, de 

facto, os agressores de animais de companhia são autores de vários tipos de crimes/maus-

tratos, sendo que os mais frequentes estão associados aos maus-tratos a animais seguidos 

de lesões corporais. Com base na autora, os principais crimes/atos violentos perpetrados 

pelo mesmo agressor são os que se encontram especificados no gráfico seguinte (Gráfico 

4), com as respetivas percentagens. 

 

Gráfico 4 – Distribuição dos crimes/atos violentos perpetrados pelo agressor de animais de companhia 
(Gomes, 2021) 

Um fator importante a ter em consideração é a localização geográfica, 

nomeadamente a distinção entre meio urbano e meio rural, dado que este pode influenciar 

as atitudes tanto do agressor como das suas vítimas perante os atos de violência. Por 

exemplo, as mulheres vítimas de violência doméstica que residem em meios rurais podem 

ter ou mais ou diversas espécies de animais de companhia, bem como menos acesso a 

serviços de ajuda, especialmente quando comparadas a mulheres que residem em meios 

urbanos. O isolamento geográfico também pode estreitar ainda mais os vínculos entre as 

vítimas rurais e os seus animais de companhia, apesar de dificultar a deteção dos abusos 
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por parte dos vizinhos e/ou comunidade envolvente, exigindo, portanto, uma atenção 

superior por parte dos programas de prevenção e de intervenção na violência doméstica, 

tal como evidenciado por Faver e Strand (2003). 

Phillips (2014) evidencia ainda que os animais de companhia podem também ser 

alvo de ameaças, agredidos ou mortos com a finalidade de explorar ou coagir uma pessoa 

idosa, tendo em consideração que esta população conta quase que exclusivamente com a 

companhia destes animais no seu quotidiano. No entanto, a população idosa nem sempre 

se encontra devidamente capacitada para cuidar dos seus animais de companhia, motivo 

pelo qual a negligência é, regra geral, o crime mais comum verificado neste tipo de 

contexto. 

As pessoas vítimas de violência cujos animais de companhia foram agredidos com 

frequência e severidade descrevem níveis superiores de abuso psicológico, físico e sexual 

dirigido a si próprias pelos seus companheiros, bem como uma frequência superior de 

comportamentos controladores, especialmente quando comparado com casos onde o 

agressor não maltratou os seus animais de companhia. Na verdade, os agressores que 

abusam dos animais de companhia da sua família acabam por aparentar serem mais 

perigosos do que aqueles que não o fazem (Barrett et al., 2017).  

Efetivamente, é muito frequente as vítimas de violência doméstica que residem com 

um agressor que perpetua abusos também aos seus animais de companhia descreverem 

o seu ambiente familiar e residencial como sendo de risco extremamente elevado, pois é 

comum o agressor criar um clima de terror para ambas as vítimas (pessoas e animais de 

companhia). Assim, a violência doméstica afeta ambas as vítimas, sendo que os animais 

de companhia são, muitas vezes, vítimas de abuso direto, e enquanto meio para o agressor 

obter poder e controlo, mas também enquanto fonte de apoio emocional para as outras 

vítimas de violência (Campbell et al., 2018). 

Numa linha investigativa distinta, McDonald et al. (2015) preconizam que deve 

existir uma distinção clara entre violência contra os animais de companhia com o intuito de 

punir o animal e os atos que objetivam a sua tortura. É importante referir que a perceção 

de uma criança relativamente a ações disciplinares, que são justificáveis, e a ações 

agressivas, que são consideradas como desnecessárias ou inaceitáveis, em relação aos 

seus animais de companhia pode, de facto, influenciar a sua intervenção, dado que é a sua 

perceção sobre o abuso animal e as suas decisões a nível de intervenção que permitem 

identificar as crianças com alto risco de sofrerem impactos negativos, tanto a curto como a 

longo prazo. Além disso, os autores também defendem que os animais de companhia são 

importantes na vida das crianças, especialmente nos casos de violência doméstica, pois 
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os animais podem ser agentes de resiliência, proporcionado conforto para as crianças que 

são frequentemente expostas a níveis elevados de incerteza e de medo (McDonald et al., 

2015). 

Em súmula conclusiva, o agressor que demonstra sentir prazer em provocar o 

sofrimento noutro ser detém um comportamento mais temível do que o agressor que é 

completamente indiferente ao sofrimento. A grande maioria dos indivíduos que manifesta 

uma indiferença ao sofrimento está apenas a recorrer a vários mecanismos de proteção 

pessoal e/ou social, com o intuito de ou ocultar ou justificar o sofrimento (Rowan, 1993).  

Já os agressores que torturam e matam os animais de companhia por puro prazer 

ou controlo demonstram possuir poucos escrúpulos e limites, motivo pelo qual devem ser 

considerados como sendo extremamente perigosos (Phillips, 2014). 

 

3.4 Caracterização do agressor 

3.4.1 Maus-tratos infantis 

Segundo Levy et al. (1987) os pais que maltratam as crianças são indivíduos ditos 

normais, apesar de poderem apresentar algumas descompensações do foro psicológico 

diretamente relacionadas com situações de crise (ex.: perda de um familiar, doenças físicas 

e/ou psicológicas e separação/divórcio), detendo diversos comportamentos que 

evidenciam o seu desinteresse, frustração e intolerância para com os seus filhos.  

Contudo, existem autores que referem que os pais das crianças vítimas de maus-

tratos são frequentemente indivíduos solitários com princípios bastante rígidos a nível da 

educação dos seus filhos, empregando primordialmente castigos físicos com o intuito de 

educar as crianças. Normalmente, são indivíduos que também foram educados de forma 

muito rígida e severa durante a sua infância, tendo relações pouco afetivas e por vezes 

violentas com os seus próprios pais (Alberto, 2004). 

Os pais que agridem física e psicologicamente os seus filhos também apresentam 

sérias dificuldades em demonstrar preocupação pelas crianças, tratando-as com 

indiferença e sendo incapazes de dar carinho, atenção e conforto. Pelo contrário, tendem 

a criticar o seu comportamento, mostrando-se zangados perante as situações, devido 

essencialmente ao facto de percecionarem que as crianças se magoam para atingir, de 

alguma forma, os seus pais, o que os leva a serem incapazes de se preocuparem com as 

necessidades dos seus filhos ao longo da sua infância (Wong, 1997). 
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Azevedo e Maia (2006) corroboram que os pais que praticam maus-tratos às 

crianças tendem a criticar as suas atitudes e comportamentos, o que resulta num 

enfraquecimento da capacidade da criança em realizar procedimentos e tarefas positivas. 

Por conseguinte, os modelos críticos e destrutivos que vão sendo incutidos na dinâmica 

familiar irão refletir-se no comportamento escolar da criança, o que resultará num sucesso 

escolar constante, sendo que a criança nunca conseguirá ultrapassar este insucesso sem 

qualquer tipo de ajuda ou apoio, especialmente por parte dos seus progenitores. 

Ainda com base nos pressupostos apresentados por Azevedo e Maia (2006), 

devidamente consubstanciados por Canha (2003), os principais fatores de risco relativos 

aos pais enquanto futuros agressores dos seus filhos são: 

• Infância com educação muito violenta e rígida; 

• Pais adolescentes e/ou muito jovens; 

• Stress; 

• Personalidade impulsiva e imatura; 

• Uso e abuso de substâncias ilícitas (drogas e álcool); 

• Pouca condescendência a deceções; 

• Baixo nível de escolaridade; 

• Problemas laborais; 

• Dificuldades socioeconómicas; 

• E desemprego. 

Aprofundando alguns destes fatores, Alberto (2004) refere que os pais agressores 

foram provavelmente crianças que sofreram maus-tratos por parte dos seus progenitores, 

com uma infância demarcada por dúvidas permanentes, angústias constantes, 

ansiedades, medos e incertezas. Por conseguinte, estes maus-tratos sofridos aquando da 

sua infância, e após serem pais de uma criança, estes indivíduos têm uma clara tendência 

para não conseguirem observar as necessidades do seu filho. De facto, os progenitores 

que foram crianças vítimas de maus-tratos apresentam uma probabilidade de serem pais 

agressores, punindo e maltratando os seus próprios filhos, o que remete para a 

perpetuação de um ciclo baseado na violência e agressividade. 

Numa outra senda, alguns autores afirmam que os pais negligentes tendem a ser 

indivíduos irresponsáveis, imparciais e indiferentes ao cônjuge e aos filhos, apresentando 

frequentemente uma personalidade bastante infantil, tendo dificuldade em planear a sua 

vida e sendo muito impulsivos. Na grande maioria das vezes, os pais agressores não são 

indivíduos com instintos criminosos, mas sim infelizes, deprimidos, ansiosos, agressivos 

ou zangados, evidenciando, acima de tudo, uma autoestima muito baixa. Normalmente os 



61 

pais que são negligentes tendem a ignorar os seus filhos, ao passo que os pais agressores 

costumam ser muito mais ligados às crianças, manifestando-se como indivíduos muito 

deprimidos e ansiosos, que se odeiam a si próprios quando maltratam os seus filhos apesar 

de não conseguirem evitar tais comportamentos abusivos e agressivos (Papalaia et al., 

2001). 

Existem também casos em que os pais que não tiveram uma boa relação com a 

sua mãe durante a fase da infância, não criando qualquer vínculo de afeto, tendem a usar 

os seus próprios filhos como função de reparação, objetivando a sua realização afetiva 

através das crianças. Isto é, em alguns casos os pais esperam que sejam os seus filhos a 

darem o afeto, o carinho e o cuidado que as suas mães não lhes deram, ou não puderam 

dar devido à sua ausência física, quase como se os seus filhos devessem desempenhar o 

papel de pais (Azevedo & Maia, 2006). 

De acordo com Machado e Gonçalves (2002), a mãe é a que agride os seus filhos 

com maior frequência, apesar de ser o pai o progenitor mais agressivo, originando marcas 

e lesões com maior gravidade e mais profundas. Porém, no que diz respeito ao abuso 

sexual, o agressor é frequentemente do sexo masculino e pertence ao núcleo familiar da 

criança, sendo que são poucos os casos em que estes abusos são perpetrados por 

estranhos à criança.  

Regra geral, o agressor que abusa sexualmente das crianças tem uma idade 

aproximada de 35 anos e é seu parente, amigo da família ou conhecido da criança. Assim 

sendo, nos casos de abuso sexual é frequente o agressor ser um indivíduo conhecido da 

criança (Canha, 2003; Gomes, 2004). 

Finalmente, Almeida et al. (1995) preconiza que o grau de escolaridade dos 

agressores que maltratam as crianças, seja física ou psicologicamente, é médio-alto, 

enquanto o grau de escolaridade dos agressores que abusam sexualmente de crianças é 

baixo ou inexistente.   

 

3.4.2 Maus-tratos a animais de companhia 

Os maus-tratos a animais de companhia são recorrentes na sociedade, motivo pelo 

qual vários investigadores têm vindo a tentar definir um perfil específico do agressor, 

baseando-se na análise dos seus traços de personalidade e principais características. 

Entre as características mais frequentes e comuns entre os agressores de animais de 

companhia evidenciam-se as que se seguem:  
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• A agressividade, visto que os indivíduos tendem a responder de forma 

violenta às suas frustrações; 

• A impulsividade, pois os indivíduos, muitas vezes, não pensam antes de 

agir; 

• O egoísmo, quando os indivíduos apenas pensam em si próprios; 

• A necessidade de poder, relacionada com o uso da violência por parte dos 

indivíduos para alcançarem os seus objetivos (Savala, 2018).  

Além disso, é também possível que os comportamentos e atos violentos 

perpetrados pelo agressor estejam associados a transtornos psicológicos ou a doenças 

psicológicas, dado que estes afetam diretamente a sua capacidade de sentir afeto por 

outros indivíduos e animais de companhia. Ainda com base em Savala (2018): 

Um psicopata é uma pessoa que tem muitas dificuldades para 
entender o sofrimento dos demais e, se um ato violento contra outro 
lhe proporcionar algum tipo de benefício (por exemplo: aliviar o 
estresse de um dia ruim batendo em um animal), ela não pensará 
duas vezes antes de fazê-lo. É por isso que muitos psicopatas 
maltratam animais, no entanto nem todos os agressores de animais 
são psicopatas (p. 1). 

Não obstante, para além dos transtornos e doenças psicológicas/mentais, os maus-

tratos a animais de companhia também podem resultar de outros fatores, tal como é o caso 

das nove motivações referidas por Kellert e Felthous (1985), previamente abordadas neste 

estudo, e que são essencialmente as seguintes: 

1) Controlar o animal; 

2) Satisfazer um preconceito contra uma espécie e/ou raça; 

3) Retaliação contra o animal; 

4) Expressar agressão através do animal; 

5) Aprimorar a sua própria agressividade; 

6) Retaliação contra outra pessoa; 

7) Chocar as pessoas por diversão; 

8) Sadismo não especificado; 

9) Deslocamento de hostilidade de uma pessoa para o animal.  

Um outro aspeto que se reveste de especial importância está associado à infância 

do agressor, visto que é durante esta fase inicial da sua vida que a sua personalidade se 

cria e desenvolve. Por conseguinte, se durante a infância o agressor testemunhar ou 

perpetrar algum tipo de maus-tratos a animais, a probabilidade de tal comportamento e 

atitude se manter durante a vida adulta é muito superior, levando o agressor a cometer 

vários crimes deste tipo (Ascione, 2001).  
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Tal como também já foi abordado no presente estudo, existem algumas motivações 

para a perpetração de atos violentos contra animais de companhia durante a infância e 

adolescência, as quais remetem, de forma resumida, para os seguintes aspetos: 

1) Pressão dos colegas; 

2) Melhoria do seu humor; 

3) Curiosidade ou exploração; 

4) Abuso forçado; 

5) Gratificação sexual; 

6) Afeição ao animal; 

7) Fobia de animais; 

8) Identificação com o agressor; 

9) Jogo pós-traumático; 

10) Imitação; 

11) Veículo para o abuso emocional; 

12) Automutilação; 

13) Ensaio para a violência interpessoal (Ascione et al., 1997).  

Por fim, o perfil do agressor de animais de companhia também pode variar em 

termos de género (feminino ou masculino) e de relação de proximidade para com o animal 

(dono, familiar do dono ou vizinho), o que faz com que a sua identificação e posterior 

generalização seja praticamente impossível, pois depende essencialmente da sua 

personalidade e motivação para a agressão (Oleson & Henry, 2009; Richard & Reese, 

2019). 
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CAPÍTULO IV 

4.1 Discussão  

4.1.1 Medicina legal humana e medicina legal veterinária na análise de lesões 

De acordo com a literatura analisada, verifica-se que os avanços científicos 

aproximaram a Medicina Legal Humana e a Medicina Legal Veterinária a nível da sua 

investigação e dos protocolos a seguir, sendo que ambas se dedicam à investigação de 

casos de maus-tratos, apesar de corresponderem a vítimas distintas (humanas vs. animais) 

(Cooper & Cooper, 2007).  

Contudo, esta divergência não é, de todo, assim tão real, no sentido em que alguns 

estudos comprovaram que os pacientes de Medicina Veterinária são equiparados a 

pacientes pediátricos de Medicina Humana, com semelhanças especialmente a nível da 

sua consideração enquanto vítimas de maus-tratos e do padrão e tipos de lesões 

resultantes desses atos abusivos (Munro & Thrusfield, 2001a).  

Efetivamente, no âmbito da Medicina Legal Veterinária os exames físicos aos 

animais sobreviventes, assim como os exames post-mortem das vítimas, revestem-se de 

extrema importância, baseando-se significativamente nas guidelines estabelecidas para os 

exames físicos a realizar em crianças vítimas de maus-tratos. Na verdade, os animais de 

companhia vítimas de abusos servem como sentinela de situações bem mais complexas, 

visto que em muitos casos de violência doméstica sobre crianças e mulheres os maus-

tratos começam com os animais de companhia que residem no mesmo lar (Sant’Ana & 

Reis, 2017).  

No entanto, entre as principais diferenças apontadas entre ambas as Medicinas 

Legais (Humana e Veterinária) salientam-se a definição e perceção dos maus-tratos e nos 

recursos, especializados ou não, que se encontram ao serviço da investigação. Como tal, 

a formação na área da Veterinária Forense é muito importante, fornecendo conhecimentos 

importantes relativos às particularidades das vítimas e do seu estado de conservação, mas 

também sobre os procedimentos de rotina básicos que devem ser seguidos para não 

prejudicar o processo judicial.  

A área Clínica Médico-Legal, ramo da Medicina Legal, está associada à realização 

de perícias no corpo em vivo, mais precisamente em casos onde é necessário encontrar 

provas científicas para posterior esclarecimento num processo judicial. As perícias mais 

realizadas no âmbito do direito penal remetem para crimes contra a integridade física, 

crimes sexuais e maus-tratos, seja de pessoas, seja de animais de companhia. Contudo, 
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no que diz respeito aos crimes em sede do direito civil, as perícias recarem sobre uma 

avaliação dos danos corporais pós-traumáticos (Magalhães, 2004). Algumas das lesões 

que são analisadas no corpo das vítimas (pessoas ou animais) após a ocorrência de um 

crime de maus-tratos são as lesões por queimadura, as lesões por distúrbios de nutrição, 

as lesões por abuso sexual e as lesões por agressão física (Kumar et al., 2017). 

Nas crianças, as lesões por queimadura são as que apresentam uma 

preponderância epidemiológica a nível mundial muito significativa, sendo que cerca de um 

quarto destas lesões ocorre em crianças com menos de 16 anos de idade, cuja maioria 

tem uma idade inferior aos 5 anos. Apesar de a maioria das queimaduras serem leves, não 

requerendo hospitalização, existem algumas muito graves, com taxa de mortalidade inferior 

a 3% (Bayat et al., 2010).  

Em casos de abuso infantil, o ponto diferencial entre lesões acidentais e 

intencionais baseia-se na realização de perícias, sendo que as lesões intencionais 

apresentam um padrão regular e uma distribuição típica no corpo da vítima. Regra geral, 

as lesões por queimadura em crianças com menos de 2 anos de idade são consideradas 

como sendo de caráter duvidoso, devendo-se sempre realizar uma perícia para averiguar 

as circunstâncias de ocorrência (Sheridan et al., 1997).  

Já nos animais de companhia, por sua vez, as lesões por queimadura são um pouco 

incomuns. Contudo, estas lesões devem ser analisadas numa perícia, com o intuito de se 

averiguar se as lesões foram acidentais ou intencionais, visto que é normal os animais 

sofrerem queimaduras de forma acidental e por proximidade ao calor. No entanto, caso as 

queimaduras estejam localizadas numa área relativamente protegida do corpo do animal, 

é possível prever que tenham ocorrido como consequência de um maltrato intencional 

(Merck & Miller, 2013).  

As lesões por distúrbios de nutrição estão associadas a uma carência de nutrientes 

elementares, essenciais para o bom e regular funcionamento do organismo. Nas crianças, 

a desnutrição acomete todos os seus órgãos, tornando-se crónica e conduzindo ao óbito 

quando não é acompanhada de forma adequada. O desenvolvimento físico da criança é 

alterado em casos de desnutrição, podendo culminar em vários problemas do sistema 

imunológico, e o seu desenvolvimento cognitivo é também negativamente afetado, sendo 

possível que a criança tenha menos competências no seu desenvolvimento académico 

(Kellohh & Lukefahr, 2005).  

Similarmente, nos animais de companhia a desnutrição também pode ser muito 

grave, podendo culminar no seu óbito. Entre as principais alterações no seu organismo, 

destacam-se a interrupção do desenvolvimento físico e cognitivo, manchas no corpo, 
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queda de pelo, alteração no peso e altura, infeções e alterações morfológicas em vários 

órgãos (Molina et al., 2009). Em suma, é possível constatar que a desnutrição apresenta 

consequências muito similares nas crianças e nos animais, estando diretamente associada 

a problemas que afetam todo o organismo e a problemas de saúde irreversíveis.  

No que diz respeito às lesões por abuso sexual, nas crianças estas remetem para 

diversos níveis, tal como o emocional, o comportamental, o social, o sexual e o físico. As 

principais lesões resultantes de abuso sexual infantil são feridas contusas, perfurantes, 

incisas, mistas ou queimaduras, bem como lesões em processo de cura e/ou cicatrizadas. 

Além disso, é possível verificar marcas de estrangulamento no pescoço, mordeduras ou 

marcas nos membros das crianças, designadamente quando o seu agressor é mais 

violento e agressivo. Também foram registadas lesões ano-genitais em crianças vítimas 

de abusos sexuais, englobando lesões muito diversificadas, ainda que congruentes com 

tais maus-tratos (Sakelliadis et al., 2009).  

Nos animais de companhia, e ainda que esta temática seja pouco abordada, as 

lesões resultantes de abuso sexual são muito semelhantes às lesões físicas de abuso 

sexual a humanos, compreendo lesões vaginais, hemorragias, sangramento, rasgos no 

útero, cicatrizes, infeções, lesões no reto e ânus e lesões penianas (Munro & Thrusfield, 

2001b).  

Já as lesões por agressão física da criança mais comuns são as contusões, apesar 

de estas também poderem ocorrer em crianças ativas e saudáveis. Estas lesões ocorrem 

depois de um trauma fechado, por golpe direto ou por esmagamento, provocando um 

sangramento para os tecidos circundantes. Regra geral, as lesões por agressão física da 

criança remetem para zonas do corpo específicas, tais como: cabeça, face, pescoço, 

tronco, nádegas, parte inferior das costas e a região posterior das extremidades. Contudo, 

as zonas do corpo que mais preocupação criam são as lesões localizadas no pescoço, nos 

órgãos genitais e na região retro auricular, visto que estas não são atingidas com 

frequência de modo acidental (Harris, 2010).  

As fraturas ósseas são a segunda lesão mais frequente em casos de maus-tratos 

infantis, ocorrendo com maior frequência em crianças com menos de 2 anos de idade. Os 

ossos mais relacionados com fraturas sugestivas de maus-tratos infantis são as costelas, 

a escápula, o acrómio e o esterno. Não obstante, a principal causa de morte nas crianças 

vítimas de maus-tratos físicos é o traumatismo crânio-encefálico, remetendo para vários 

tipos de agressão (abanão, impacto direto, penetração, asfixia ou hipoxia) (Dubowitz & 

Bennett, 2007).  
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Já as lesões por agressão física a animais de companhia, por sua vez, estão 

associadas a lesões resultantes de ataque com arma de fogo (por projéteis), de 

traumatismos e de asfixia (Ressel et al., 2016). No entanto, todas estas lesões, tanto em 

crianças como em animais, são bastante graves, interferindo com a saúde e bem-estar de 

ambas as vítimas, podendo culminar no seu óbito.  

Em súmula, as lesões resultantes de maus-tratos, seja em crianças, seja em 

animais de companhia, são muito similares. É de acrescentar a importância de se 

realizarem perícias no âmbito da Medicina Legal para se averiguar se as lesões resultam 

de circunstâncias acidentais ou de maus-tratos intencionais, podendo auxiliar em tribunal 

na resolução de eventuais crimes de maus-tratos, independentemente da vítima em 

questão.  

 

4.1.2 Relação entre síndrome de abuso infantil e maltrato animal 

Tal como é preconizado por Phillips e Lockwood (2013), a relação entre o maltrato 

animal e a violência interpessoal em geral, e o abuso infantil em particular, é irrefutável, 

tendo em consideração que ambos os fenómenos remetem para a perpetração de violência 

por parte de um agressor, independentemente da sua faixa etária, raça ou situação 

socioeconómica.  

De facto, alguns estudos desenvolvidos evidenciam que os crimes contra os 

animais de companhia, com os quais os seres humanos mantêm relacionamentos 

afetuosos e de proximidade, podem ser indicativos da propensão da violência por parte do 

agressor para com as pessoas (Phillips, 2014).  

Foi precisamente para comprovar a relação entre maltrato animal e abuso infantil, 

entre outros tipos de abusos a populações distintas (como idosos e mulheres), que surgiu 

o conceito do Link, remetendo para a coexistência de várias formas de violência no seio 

familiar e de abuso ou negligência de um animal, representando um risco para a saúde, o 

bem-estar e a segurança (Phillips & Lockwood, 2013).  

Basicamente, o Link remete para um elo específico, o qual se baseia no 

pressuposto de que os maus-tratos a animais podem estar efetivamente relacionados com 

a violência perpetrada contra seres humanos, para além de incluir o abuso de animais com 

outro tipo de crimes (homicídios, crimes com armas e agressão sexual), aumentando, 

portanto, a probabilidade de violência no futuro (Ascione & Shapiro, 2009).  
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Na verdade, Phillips (2014) enfatizou que é importante implementar e manter leis 

de proteção aos animais, especialmente devido ao facto de o maltrato animal poder ser 

usado para ameaçar outra pessoa, representar um risco para o abuso infantil, ser usado 

para impedir as vítimas de abandonar o lar abusivo e predizer violência futura.  

A literatura também evidencia que a presença de animais de companhia no seio de 

uma família com histórico de violência acaba por propiciar a perpetuação dos atos violentos 

para com eles também. Além do mais, o vínculo entre os animais de companhia e as 

pessoas também pode dificultar a decisão da vítima, nomeadamente no sentido de 

abandonar o lar abusivo (Ascione et al., 2007).  

Assim sendo, é possível constatar que existe uma relação evidente, para além de 

muito estreita, entre a síndrome de abuso infantil e o maltrato animal, sendo que por vezes 

o agressor apresenta o mesmo perfil e/ou é a mesma pessoa, nalguns casos coabitando 

com as crianças e com os animais de companhia no mesmo lar.  

Para além da teoria do Link, explanada e defendida tanto por Phillips e Lockwood 

(2013) como por Ascione e Shapiro (2009), a correlação entre os maus-tratos infantis e a 

animais de companhia também é corroborada pelas próprias lesões resultantes desses 

atos abusivos, tal como foi previamente discutido com base na literatura existente. 

Efetivamente, no presente estudo já foi evidenciada a semelhança entre vários tipos de 

lesões resultantes de maus-tratos infantis e a animais de companhia, o que acaba também 

por corroborar a similitude do perfil do agressor em ambos os casos.  

Na tabela seguinte (Tabela 5) apresentam-se as principais lesões resultantes dos 

maus-tratos, tanto em crianças como em animais de companhia, no sentido de demonstrar 

a similitude e a correlação entre a síndrome de abuso infantil e o maltrato animal, assim 

como a eventual congruência em termos do perfil do agressor, que nalguns casos é, 

inclusive, o mesmo indivíduo, tal como já foi preconizado.  

Tabela 5 – Principais lesões resultantes de maus-tratos infantis e a animais de companhia 

Tipo de Lesão Crianças Animais de Companhia 

 

 

 

1. Por 

queimadura 

• Queimaduras com padrão tipo 

splash, em forma de “v” (sinal de 

seta) (derramamento de líquidos 

quentes) (Magalhães, 2010) 

• Queimaduras por imersão com 

padrão tipo luva ou meia na zona 

das nádegas, dos membros 

inferiores, do dorso, ou da genitália 

o Lesões padronizadas e 

distribuídas de forma 

assimétrica  

o Queimaduras por 

derramamento de líquidos 

quentes, deixando marcas 

uniformes 
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Tipo de Lesão Crianças Animais de Companhia 

(líquidos quentes ou cigarros) 

(Scalzo, 1998) 

• Queimaduras resultantes de 

contacto com instrumentos (ferros a 

vapor, ferros ondulados, 

aquecedor, cigarros, lâmpadas, 

moedas, colheres ou facas 

aquecidas), que deixam marcas 

com padrões uniformes (Scalzo, 

1998) 

• Queimaduras resultantes de 

contacto direto com o fogo, 

especialmente na zona das mãos 

(Magalhães, 2010) 

o Marcas nas zonas mais 

protegidas do corpo do 

animal 

o Queimaduras variam 

entre o primeiro e o 

quarto grau, sendo que 

quanto maior for o grau, 

maior será a gravidade 

para o estado de saúde 

do animal (Merck & Miller, 

2013) 

 

 

 

 

2. Por 

desnutrição 

• Desenvolvimento físico 

completamente adulterado, visível 

ao olhar para o corpo da criança 

• Maior vulnerabilidade para 

problemas relacionados com o 

sistema imunológico 

• Menores competências a nível do 

desenvolvimento académico e 

profissional (Kellogg & Lukefahr, 

2005) 

o Manchas no corpo 

o Queda do pelo 

o Interrupção do 

desenvolvimento físico e 

cognitivo 

o Alterações a nível do 

peso e da altura do 

animal 

o Alterações morfológicas 

em vários órgãos 

o Infeções variadas (Molina 

et al., 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Por abuso 

sexual 

• Ruborização e/ou inflamação dos 

órgãos genitais externos ou anal 

(Hobbs & Wright, 2014; Adams, 

2018) 

• Corrimento vaginal recorrente ou 

persistente (McGreal & Wood, 

2013) 

• Lesões no pénis (edemas, erosões, 

balanites e parafimoses) (Hobbs & 

Osman, 2007) 

• Lesões cutâneas (inflamação, 

petéquias, verrugas perianais) 

(Noble et al., 2020) 

• Lacerações ou fissuras genitais 

e/ou anais (Myhre et al., 2013) 

• Hemorragias (vaginais ou anais) 

(Adams, 2018) 

• Rotura do hímen (Kim et al., 2017) 

• Infeções urinárias (Reinhart, 1987) 

o Rasgos no útero (Stern & 

Smith-Blackmore, 2016) 

o Lesões vaginais (Stern & 

Smith-Blackmore, 2016) 

o Cicatrizes no colo do 

útero (Araújo et al., 2021) 

o Hemorragias (vulva, útero 

e parede abdominal) 

(Stern & Smith-

Blackmore, 2016) 

o Vaginite refratária (Stern 

& Smith-Blackmore, 2016) 

o Infeções vaginais (Stern & 

Smith-Blackmore, 2016) 

o Sangramento proestral 

(McEwen, 2017) 

o Lesões no reto (McEwen, 

2017) 
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Tipo de Lesão Crianças Animais de Companhia 

• Equimoses e/ou petéquias na 

mucosa oral (Shamim, 2016) 

• Doenças sexualmente 

transmissíveis (SIDA, gonorreia, 

sífilis) (Wilson & Widom, 2009) 

o Lesões e danos penianos 

(Stern & Smith-

Blackmore, 2016) 

o Danos na mucosa do 

ânus (McEwen, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Por agressão 

física 

• Contusões (vazamento de sangue 

para os tecidos circundantes), com 

cor, localização e forma distintas 

dependendo de múltiplos fatores 

(Hornor, 2005) 

• Contusões localizadas na face, no 

pescoço, na cabeça, no tronco, nas 

nádegas, na parte inferior das 

costas, na região posterior das 

extremidades, na região retro 

auricular, nos órgãos genitais e nas 

orelhas (Harris, 2010) 

• Fraturas ósseas (em espiral, 

epifisárias ou metafisárias) 

especialmente em ossos longos 

(acrómio, esterno, escápula e 

costelas) (Maguire et al., 2013) 

• Traumatismo crânio-encefálico, 

com lesões cerebrais, hemorragias 

retinianas e hemorragias subdurais 

(Hornor, 2012) 

• Trauma abdominal, resultando na 

rotura de um órgão abdominal 

(intestino, pâncreas, baço e fígado) 

(Barber & Sibert, 2001) 

o Lesões resultantes de 

projéteis (tamponamento 

cardíaco, pneumotórax, 

hemotórax ou 

hemoabdómen) (Bradley-

Siemens & Brower, 2016) 

o Lesões resultantes de 

traumatismo com objeto 

contundente (mais graves 

e mais visíveis 

externamente, para além 

de poderem afetar mais 

áreas e órgãos) (Merck et 

al., 2013) 

o Lesões resultantes de 

asfixia, principalmente na 

traqueia, laringe, veias 

jugulares, carótida comum 

e artérias vertebrais 

(McEwen, 2016) 

 

4.1.3 Padronização do agressor: Sim ou não? 

Segundo a literatura, o agressor que maltrata crianças é frequentemente um dos 

progenitores, que pode ser um indivíduo normal ou ter algumas descompensações do foro 

psicológico, demonstrando vários comportamentos congruentes com intolerância, 

frustração ou desinteresse para com os seus filhos (Levy et al., 1987).  

Também é frequente que os pais das crianças maltratadas sejam muito rígidos a 

nível da educação dos seus filhos, recorrendo a castigos físicos para os educar. Existem 

estudos que salientam que o agressor de crianças foi provavelmente uma criança que 

sofreu maus-tratos por parte dos seus próprios progenitores, tendo uma infância 

demarcada por dúvidas permanentes, angústias constantes, ansiedades, incertezas e 
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medos. Assim, é muito provável que crianças maltratadas sejam, no futuro, agressoras dos 

seus filhos, perpetuando o ciclo dos maus-tratos (Alberto, 2004).  

Por sua vez, outros autores referem que a mãe é quem agride os seus filhos com 

maior frequência, apesar de o pai ser o progenitor mais agressivo, originando marcas e 

lesões mais profundas e com maior gravidade. No entanto, em casos de abuso sexual o 

agressor é do sexo masculino, pertencendo ao núcleo familiar da criança e tendo uma 

idade aproximada de 35 anos (Canha, 2003; Gomes, 2004). Já Almeida et al. (1995) 

estabelecem que os agressores de crianças têm um grau de escolaridade médio-alto, 

enquanto os agressores que abusam sexualmente das crianças tendem a ter um grau de 

escolaridade baixo ou inexistente.  

Já o agressor de animais de companhia, e com base na literatura existente, 

apresenta alguns dos seguintes traços de personalidade: agressividade, impulsividade, 

egoísmo e necessidade de poder (Savala, 2018). É também possível que este agressor 

tenha algum transtorno psicológico ou uma doença psicológica, afetando diretamente a 

sua capacidade de sentir afeto por outras pessoas e/ou por animais de companhia.  

Regra geral, as principais motivações dos agressores de animais de companhia 

estão relacionadas com o controlo, a satisfação de um preconceito, a retaliação, a 

agressão, o choque por diversão, o sadismo ou a deslocação da hostilidade para o animal, 

agredindo-o como expressão destes sentimentos e/ou motivações (Kellert & Felthous, 

1985). Finalmente, existem também autores que referem que o perfil do agressor pode 

variar em termos de género (feminino ou masculino), assim como da proximidade para com 

o animal (dono, familiar do dono ou vizinho) (Oleson & Henry, 2009).  

Essencialmente, através de um confronto entre os argumentos apresentados por 

diversos autores acerca do perfil do agressor que maltrata crianças e animais de 

companhia é possível constatar que se pode padronizar o agressor, tendo em 

consideração que em ambos os casos as suas características são muito semelhantes. Mais 

precisamente, o agressor tem normalmente um posicionamento de poder sobre as suas 

vítimas, que são altamente dependentes deste para sobreviver (as crianças e os animais), 

o que faz com que o poder se mantenha sempre do lado do agressor.  

Além disso, regra geral são pessoas do seio familiar das vítimas, vivendo na mesma 

casa e partilhando o quotidiano. As motivações para as agressões são sempre baseadas 

na expressão da sua agressividade, estando associadas a um forte desejo ou necessidade 

de controlar e/ou educar a vítima, extrapolando para um confronto físico que deixa várias 

marcas e lesões. Assim, é possível constatar que a literatura corrobora uma padronização 
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do agressor, especialmente nos casos de maus-tratos a crianças e a animais de 

companhia.  

Em termos práticos, e para além dos argumentos apresentados por Phillips (2014), 

que corroboram precisamente a correlação entre os crimes contra pessoas e contra 

animais de companhia através do conceito de Link (ver ponto 3.3 e a respetiva figura 7), 

existem outras investigações que evidenciam uma possível padronização do agressor em 

casos de maus-tratos infantis e de animais de companhia, para além de envolverem, e com 

bastante frequência, outro tipo de vítimas em simultâneo. 

Efetivamente, no estudo conduzido por Flynn (2000) é demonstrado que um mesmo 

agressor maltratou não só mulheres, que sofreram de violência doméstica e procuraram 

por um abrigo, mas também os seus animais de companhia e, em alguns casos, os seus 

próprios filhos.  

Na senda de um outro estudo, da autoria de Fitzgerald et al. (2019), ficou 

comprovado que nalguns casos de violência doméstica os animais de companhia são 

maltratados para afetar as primeiras vítimas, sendo que estas partilham da opinião de que 

os seus animais de companhia são muitas vezes maltratados com o intuito de as afetar e 

coagir a viver sob a alçada do seu agressor.  

A investigação conduzida por Hardesty et al. (2013) denota que é muito frequente 

as mulheres vítimas de violência doméstica apontarem maus-tratos também aos seus 

animais de companhia por parte do seu agressor, o que faz com que elas muitas vezes 

levem estes animais consigo no seu plano de fuga do lar abusivo. É certo que os animais 

de companhia também podem ser maltratados com o intuito de coagir e ameaçar as 

pessoas mais idosas, sendo que o objetivo é, neste caso, semelhante ao verificado no caso 

das mulheres vítimas de violência doméstica, tal como é explicitado no estudo de Phillips 

(2014).  

Já Barrett et al. (2017), e numa investigação de caráter muito idêntico, 

comprovaram que as pessoas vítimas de maus-tratos e/ou violência doméstica, e cujos 

animais de companhia também foram vítimas diretas do mesmo agressor, relatam uma 

maior frequência e severidade de danos e abusos psicológicos, sexuais e físicos, 

extensível a todas as possíveis vítimas (mulheres, crianças e animais).  

Contudo, um aspeto muito importante que é apontado por Campbell et al. (2018) 

remete para o apoio emocional que as vítimas de maus-tratos sentem ao conviverem com 

os seus animais de companhia, sejam eles também, ou não, vítimas de maus-tratos. No 

caso específico das crianças como vítimas de maus-tratos, e neste contexto familiar, 
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McDonald et al. (2015) também referem a importância dos animais de companhia, visto 

que estes são não só importantes na vida das crianças, mas também as ajudam a 

ultrapassar os níveis elevados de incerteza e de medo inerentes ao contexto do maltrato 

familiar, funcionando, então, enquanto agentes de resiliência.  

Logo, todos estes estudos acabam por apresentar casos práticos da padronização 

do agressor, e enquanto indivíduo que maltrata diversas vítimas (mulheres, idosos, 

crianças e animais), evidenciando que a sua propensão para a perpetuação da violência e 

dos maus-tratos está enraizada na sua própria personalidade e índole, diretamente 

associada ao desejo de poder e controlo sobre os indivíduos ou animais, considerados 

como sendo mais fracos ou frágeis.   
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CAPÍTULO V 

5.1 Conclusão  

O presente estudo apresenta a relação Clínico-Médico-Legal entre os maus-tratos 

a animais de companhia e a síndrome do abuso infantil, mais precisamente através de um 

aprofundamento da bibliografia referente a informações técnicas e clínicas, assim como no 

âmbito da psicologia infantil. Também estabelece as principais lesões resultantes de casos 

de maus-tratos, tanto no caso das crianças como no caso dos animais, para além de 

apresentar algumas das principais características e motivações dos agressores para a 

perpetração de agressões e abusos nestas populações em específico.  

Os principais objetivos norteadores da investigação desenvolvida foram delineados 

no sentido de: 1) perceber a relação entre a Anatomia Humana e a Anatomia Veterinária 

Forense; 2) auferir a correlação direta entre a Medicina Legal e a Medicina Veterinária 

Forense; 3) constatar a simbiose entre ambas as áreas no estudo médico-legal relativo à 

análise das características lesionais de múltiplas origens; 4) perceber a associação direta 

que existe entre o agressor de crianças e de animais na semelhança de lesões provocadas; 

e 5) exibir o enquadramento sociopsicológico do agressor em ambos os casos de maus-

tratos.  

A Medicina Legal Humana e a Medicina Legal Veterinária são muito semelhantes 

entre si, especialmente nos casos de maus-tratos, tendo em consideração que as lesões 

são muito similares entre as crianças e os animais que são vítimas de abusos. Na 

realidade, os procedimentos e protocolos a seguir no âmbito da Medicina Legal Veterinária 

baseiam-se nos que haviam sido previamente estipulados para o contexto pediátrico, o que 

demonstra, desde logo, a similitude entre ambas as áreas.  

A análise das principais lesões resultantes de atos abusivos, e independentemente 

da sua fonte e caráter, também permitem relacionar a síndrome de abuso infantil e o 

maltrato animal, pois tanto as crianças como os animais de companhia apresentam marcas 

muito parecidas em contexto de abusos físicos. Mais precisamente, foi possível constatar 

que as lesões em ambas as vítimas podem resultar de queimaduras, de desnutrição, de 

abuso sexual e de agressões físicas, sendo que muitas delas apresentam traços e 

características muito idênticas.  

A título exemplificativo, as queimaduras apresentam padrões distintos consoante a 

origem e o tipo de substância abrasiva, podendo variar entre o primeiro e o quarto grau 

consoante a gravidade da marca resultante na criança e/ou no animal; as lesões 
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resultantes de desnutrição são muito idênticas, remetendo para interrupções no 

desenvolvimento físico das vítimas, alterações morfológicas em diversos órgãos e maior 

vulnerabilidade para problemas relacionados com o sistema imunológico; as lesões 

relacionadas com o abuso sexual podem estar associadas a lesões cutâneas, a lacerações 

ou fissuras genitais e/ou anais, infeções variadas (urinárias e vaginais), hemorragias, 

doenças sexualmente transmissíveis e danos e lesões nos órgãos genitais; já as lesões 

resultantes de agressões físicas podem ser contusões, fraturas ósseas, lesões resultantes 

de projéteis, traumatismos, traumas abdominais e lesões resultantes de asfixia, 

especialmente na traqueia, laringe, veias jugulares, carótida comum e artérias vertebrais. 

Esta similitude também é extensível ao perfil do agressor, sendo possível de se 

padronizar o seu perfil. Esta padronização é também possível devido ao conceito de link, 

o qual preconiza que existe uma ligação entre os atos abusivos e o seio familiar, 

estabelecendo uma relação direta entre agressão a crianças e a animais. De um modo 

geral, o agressor pode ser homem ou mulher, regra geral sendo o progenitor da criança ou 

o dono do animal de companhia. Esta proximidade às vítimas de abuso facilita a 

predominância dos atos abusivos, assim como a sua perpetuação no futuro, para além de 

pressupor uma dominação do agressor perante as vítimas, que dependem diretamente do 

agressor para a satisfação das suas necessidades básicas e para a sua segurança.  

De facto, foram analisados diversos estudos e casos práticos que denotam esta 

padronização do agressor, não só em casos de maus-tratos infantis e a animais de 

companhia, mas também a mulheres e a pessoas idosas, tendo em consideração que o 

próprio agressor detém sempre alguns traços de personalidade característicos em casos 

de maus-tratos, independentemente da sua vítima.  

Na verdade, a própria similitude entre as lesões registadas em casos de maus-

tratos a crianças e a animais de companhia corrobora a padronização do agressor nestes 

casos, visto que é muito frequente ambas as vítimas apresentarem marcas corporais muito 

idênticas, o que pressupõe um único agressor e um modus operandi altamente baseado 

em desejos de poder e de controlo.  

Inclusive, alguns dos casos práticos evidenciados neste estudo demonstraram que 

é muito frequente um agressor ameaçar maltratar outras pessoas e/ou animais para coagir 

a sua vítima, seja ela mulher, criança ou um idoso. Assim, existem casos em que o agressor 

pode perpetrar atos violentos contra uma vítima e ameaçar, por sua vez, a integridade física 

de outras pessoas ou animais para aumentar o seu domínio e coação sobre a vítima em 

si.  
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Porém, uma nota que merece especial destaque está relacionada com o facto de o 

agressor, e quanto mais agressivo e violento for, poder maltratar todo o seu agregado 

familiar, inclusive os animais de companhia da família, roçando, portanto, um ambiente 

extremamente violento e extensível a todos os indivíduos que vivem num mesmo lar. É 

certo que os animais de companhia são também importantes para as vítimas de maus-

tratos, especialmente para as crianças, visto que as ajudam a ser mais resilientes num 

contexto familiar de extrema violência, fornecendo um apoio emocional muito significativo.  

O presente estudo reveste-se de especial importância para as áreas da Medicina 

Legal Humana e da Medicina Legal Veterinária, no sentido em que evidencia a sua forte 

relação e similitude de atuação. Além disso, ao apresentar as lesões mais frequentes 

resultantes de maus-tratos, este estudo permite constatar que as lesões em crianças e em 

animais de companhia são muito semelhantes, o que reforça a possibilidade de 

padronização do agressor.  

Finalmente, este estudo também alerta para a necessidade de se ter sempre em 

consideração a realização de perícias de medicina legal, no sentido de averiguar a 

existências de maus-tratos ou não, dado que algumas lesões podem resultar de 

circunstâncias acidentais.  

Porém, é crucial ter em mente que a probabilidade de um agressor de animais de 

companhia também perpetrar maus-tratos às crianças é bastante elevada, dado que sinais 

de maus-tratos a uma destas vítimas pode estar diretamente associada à prática de atos 

abusivos na outra, especialmente no seio familiar das crianças e dos animais de 

companhia.  
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