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1. Sumário e Conclusões 

 

O diagnóstico e intervenção em casos de abuso sexual em crianças e jovens, no 

contexto da violência intra e extra-familiar, constitui uma tarefa complexa e um imenso 

desafio para os profissionais que trabalham com estas vítimas, tendo em conta que os 

abusos são pouco e tardiamente revelados e que a abordagem das vítimas implica que 

seja feita por profissionais experientes, trabalhando de forma articulada, e o mais 

precocemente possível, para que não se percam evidências fundamentais para a 

produção da prova do crime. 

Estes abusos podem ser intra ou extra-familiares, sendo que os primeiros se 

enquadram, frequentemente, em situações de maus tratos. No entanto, são estes que se 

revestem de menor visibilidade, pelo que o seu diagnóstico é, em geral, mais complexo. 

Apesar disso, é também aos abusos sexuais intra-familiares que se atribuiu maior 

gravidade das suas consequências. 

Assim, importa conhecer as eventuais diferenças entre os abusos intra e extra-

familiares, sendo que vários estudos têm demonstrado que existem diferenças 

importantes entre eles, relacionadas com as características das vítimas e dos abusadores, 

com as circunstâncias das ocorrências, com o tipo, número e frequência dos abusos, e 

com as consequências imediatas, a médio e a longo prazo que deles resultam.  

Estes aspectos poderão justificar a assumpção de diferentes estratégias de 

abordagem da vítima, de diagnóstico e de intervenção, por parte dos profissionais que 

intervêm nestes casos. 

O presente estudo foi, pois, realizado tendo como objectivo constituir um 

contributo para uma melhor caracterização do abuso sexual de crianças e jovens, 

relativamente ao contexto intra ou extra-familiar em que este possa ocorrer, estudando e 

identificando possíveis diferenças entre estes abusos, tendo em vista promover a 

capacidade de detecção e diagnóstico dos mesmos, bem como o melhor 

encaminhamento, tratamento e protecção das vítimas envolvidas. 

Para tal, efectuou-se uma análise retrospectiva com base nos relatórios periciais 

de natureza sexual efectuados no Serviço de Clínica Médico-Legal do Instituto de 

Medicina Legal do Porto / da Delegação do Porto do Instituto Nacional de Medicina 

Legal, entre 1997 e 2004, relativos a vítimas com idade compreendida entre os 0 aos 17 



anos, inclusive. A amostra de 764 casos corresponde a 67% do total dos casos de 

natureza sexual. Caracterizaram-se as vítimas, os abusadores, os abusos (tipo e 

circunstâncias) e os resultados do exame pericial, procedendo-se à análise das eventuais 

diferenças entre o abuso sexual intra e extra-familiar. Analisaram-se, também, os 

relatórios de Psicologia Forense relativamente aos casos em que este tipo de exame teve 

lugar (n=29). 

Para a análise estatística utilizou-se o teste Qui-quadrado nas comparações de 

variáveis categóricas (para verificar a independência e não existência de relação entre as 

duas variáveis), e tabelas de contingência para estudar a relação entre duas variáveis 

categóricas. Quando a variável foi do tipo contínuo (como a idade), realizou-se o teste 

de t student (teste de comparação de duas médias). Considerou-se um nível de 

significância de 5% para os dois tipos de variáveis. 

Os resultados revelaram que 65.1% (n=497) dos casos são extra-familiares e 

34.9% (n=267) intra-familiares.  

As vítimas são em 83.6% do sexo feminino, a idade média é de 11 anos e 77.4% 

são estudantes. A comparação entre os casos intra e extra-familiares revelou a existência 

de diferenças estatisticamente significativas (p<0.001) no que se refere à idade (as 

vítimas são mais novas nos casos intra-familiares) e à actividade desenvolvida (num 

maior número de casos intra-familiares não exercem nem actividade escolar, nem 

profissional, admitindo-se que esta questão está correlacionada com a idade). Os 

abusadores foram homens em 99.6% dos casos (verificando-se apenas um caso em que 

a abusadora era a mãe). Relativamente ao número de casos em que foi possível 

averiguar a existência de antecedentes de comportamentos desviantes (n=429), estes 

foram identificados em 66.9% dos casos; encontraram-se diferenças estatisticamente 

significativas para os dois tipos de abuso sendo este número muito superior nos casos 

intra-familiares no que se refere aos antecedentes de abusos sexuais, o que deixa 

perceber uma muito maior tendência para a prática repetida destes abusos neste 

contexto. No caso dos abusos extra-familiares, o abusador era amigo ou vizinho da 

vítima em 21.7% dos casos, mero conhecido em 43.6% e desconhecido em 34.7%. 

Quanto aos abusos intra-familiares o abusador foi o pai ou padrasto da vítima em 44.6% 

e 6.4% dos casos, respectivamente. 

Na generalidade dos casos as práticas mais descritas foram as carícias dos 

órgãos genitais (37.5%), seguidas da penetração vaginal e/ou anal (32.1%) e da tentativa 

de penetração vaginal (15.2%); em 5.8% a vítima negou o abuso e em 9.8% não foi 



descrito o tipo de prática suspeita. Foram encontradas diferenças significativas entre os 

abusos intra e extra-familiares no que se refere às práticas sexuais descritas, sendo 

muito mais frequentes as práticas fisicamente mais intrusivas (penetração ou tentativa 

de penetração vaginal e/ou anal) nos casos extra-familiares (p<0.001). 

Houve relato de violência física e de ameaças verbais em 36.9% e 21.2% dos 

casos, respectivamente, verificando-se a existência de diferenças estatisticamente 

significativas (p<0.001) relativamente às ameaças verbais (mais frequentes nos casos 

intra-familiares), e ao uso de força/violência física (mais frequente nos extra-

familiares); também o número de casos de suposto consentimento da vítima para esta 

prática aconteceu mais nos extra-familiares, estando relacionado com os casos ocorridos 

entre supostos namorados. 

Na maior parte dos casos (61.5%) o abuso aconteceu na casa da vítima e/ou 

abusador, encontrando-se também aqui diferenças estatisticamente significativas 

(p<0.001), sendo esta situação mais frequente nos casos intra-familiares.   

Comparando os dois grupos de casos verifica-se que apesar da tendência ser 

sempre no sentido de na maior parte dos casos os exames periciais acontecerem mais de 

48 horas após o último abuso (69.6%), tal é muito mais notório nos casos intra-

familiares (p<0.001). 

O exame médico-legal não revelou lesões ou sequelas em 68.5% dos casos mas 

em 20% havia sequelas próprias de práticas sexuais não recentes e em 11.5% lesões 

próprias de práticas sexuais recentes. Comparando os dois grupos de casos, verificou-se 

a existência de diferenças (p<0.001) no que se refere à ausência de lesões (mais 

frequente no contexto intra-familiar) e à evidência de penetração vaginal (mais 

frequente no contexto extra-familiar). 

Foram realizadas análises para estudos de DNA em apenas 8.8% dos casos, 

tendo sido realizados mais estudos nas situações de abuso extra-familiar (p<0.005), o 

que está de acordo com o facto de estes abusos serem estudados mais precocemente e 

deles resultarem mais lesões. 

Também apenas em 9.1% dos casos foi efectuada avaliação da vítima por 

Psicologia Forense. Na amostra destes casos, 62.1% eram casos de abuso intra-familiar 

e 37.9% extra-familiar. O abuso foi confirmado através da avaliação psicológica em 

48.3% dos casos. O testemunho da vítima foi considerado seguramente verdadeiro em 

58.6% dos casos (63.6% dos casos extra-familiares e 55.6% dos intra-familiares - 

p<0.005). 



Constatou-se que a maior concordância entre a informação prestada e o 

resultado da perícia médico-legal se verificou nos casos extra-familiares e quando a 

vítima foi sujeita a penetração vaginal (80%). No entanto, essa concordância é também 

superior a 60% nos casos de abusos intra-familiares em que houve penetração anal ou 

vaginal. Não se verificaram diferenças estatisticamente significativas entre os dois tipos 

de abusos para qualquer das práticas 

 Os resultados obtidos estão de acordo com a maior parte da bibliografia sobre 

esta matéria e demonstram que as vítimas de abusos intra-familiares são mais 

vulneráveis em virtude da idade, da proximidade afectiva e dependência do abusador e 

do nível de ameaças a que estão sujeitas, do que as vítimas de abusos extra-familiares. 

Por outro lado, em virtude da baixa visibilidade destes casos, que acontecem 

particularmente em casa, e de forma recidivante, chegam mais tarde do que as outras 

vítimas às mãos dos profissionais, designadamente da medicina legal, pelo que a 

probabilidade de se encontrarem evidências físicas e biológicas do abuso resulta 

prejudicada. Esta última dificuldade está também relacionada com o facto dos abusos 

intra-familiares serem fisicamente menos intrusivos, pelo que menos associados a 

lesões. Tal facto não é suficiente para aferir da gravidade dos mesmos pois, apesar de se 

verificar menor intrusão física ela será, no entanto, maior em termos emocionais. Por 

este motivo, é fundamental a realização sistemática de exames de psicologia forense que 

contribuirão não só para coadjuvar o diagnóstico dos casos mas, também, para o início 

da terapêutica dos mesmos, desde que efectuados por profissionais habilitados. 



2. Summary and Conclusions 

 

The diagnosis and intervention in cases of sexual abuse of children and teenager 

in an intra-and extra-familial violent context is a complex task. It is a great challenge for 

professionals who work with the victims having in mind that the abuses are rarely and 

late revealed. The approach of the victims should be done by experienced professionals 

working in a coordinated way and as quick as possible in order not to loose fundamental 

evidences that leave to means of proof. 

The abuses may be intra- or extra-familial. The first ones are frequently 

situations of maltreatment. Nevertheless, these are the cases that are less visible making 

their diagnosis more complex. Besides, the intra-familial abuses are more serious in 

their consequences, too. 

It is important to know the possible differences between intra and extra-familial 

abuses and various studies showed that there are important differences concerning the 

characteristics of the victims and abusers, the circumstances in which the abuses occur, 

the type, the number and frequency of them, as well as the immediate, medium and long 

term consequences that result of them. 

These aspects may explain why professionals involved in these cases take 

different strategies concerning the approach of the victim, the diagnosis and 

intervention. 

The present study aimed to contribute to a better characterisation of sexual abuse 

of children and teenager that may occur in an intra- or extra-familial environment by 

identifying possible differences between theses abuses as well as the best routing, 

treatment and protection of the victims involved.  

Therefore a retrospective study was preformed based on sexual expert reports 

made in the medico-legal services of the Medico-Legal Institute of Oporto / Oporto 

Delegation of the National Institute of Legal Medicine, between 1997 and 2004, related 

to victims between the age of 0 and 17 inclusive. The sample of 764 cases corresponds 

to 67% of the total sexual cases. Victims, abusers, abuses (type and circumstances) and 

the results of the expert exam were characterised and the possible differences between 

the intra- and extra-familial abuses analysed. The Forensic Psychology reports on the 

cases in which the expert exam took place (n = 29) were also analysed. 

For the statistical analysis it was used the chi-square test for comparisons of 

categorical variables (to identify the independency and the non-existent relation 



between the two variables) and contingency tables for studying the relation between two 

variables. The t student test was made when the variable was of continuous type (like 

the age). It was established a significance level of 5% for both types of variables. 

The result revealed that 65.1% (n=497) of the cases were extra-familial and 

34.9% (n = 267) intra-familial. 

In 83.6% the victims are female. The medium age is 11 and 77.4% are students. 

The comparison between intra- and extra-familial cases showed the existence of 

statistically significant differences (p<0.001) concerning the age (the victims of intra 

familial cases are younger) and the developed activity (a great number of intra-familial 

case victims don’t go neither to school nor have a job - admitting that the age correlates 

with these activities ). In 99.6% of the cases the abusers were men (only in one case the 

abuser was the mother). In 66.9% of the cases (n=429) in which an antecedent abnormal 

behaviour could be detected were found statistically significant differences in both types 

of abuses. The number of intra-familial cases with antecedent sexual abuses was much 

higher showing therefore a higher tendency of continuous abuses. In the extra-familial 

abuses the abuser was in 21.7% a friend or neighbour, in 43.6% just a casual 

acquaintance and in 34.7% unknown. In the intra-familial abuses the abuser was in 43.6 

% the father and in 6.4% the stepfather. 

In general the practices most described were sexual organ caress (37.5%) 

followed by vaginal and/or anal penetration (32.1%) and the attempt of vaginal 

penetration (15.2%); 5.8% of the victims denied the abuse and 9.8% did not describe the 

suspected type of practice. Significant differences were found between the intra- and 

extra-familial abuses concerning the described sexual practices. Much more common in 

the extra-familial cases (p<0.001) are physically more intrusive practices (penetration or 

the attempt of vaginal and /or vaginal penetration). 

Physical violence was reported in 36.9% of the cases and verbal threats in 

21.2%. Statistically significant differences (p<0.001) were found in the verbal threats 

(more common in intra-familial cases) and in the use of physical force/violence (more 

common in extra-familial cases). The number of cases in which the victim gave his/her 

alleged agreement for these practices was higher in the extra-familial abuses. This is 

related with the cases that happened between alleged lovers.  

In most of the cases (61.5%) the abuse happened in the victim's and/ or the 

abuser’s house. Here were also found out significant differences (p<0.001) that showed 

that theses situations were more common in intra-familial cases. 



Although there is always the tendency in both groups of cases that the expert 

exams are done only after more than 48 hours of the last abuse (69.6%) it is much more 

common in the intra-familial cases (p<0.001).  

In 68.5% of the cases the legal-medical exam did not reveal injuries or after-

effects. But 20% showed after-effects caused by non recent sexual practices and 11.5% 

showed injuries of recent sexual practices. Comparing both groups of cases there were 

differences (p<0.001) concerning the lack of injuries (more common in the intra-

familial context) and the evidence of vaginal penetration (more common in the extra-

familial context).  

DNA analysis were made in only 8.8% of the cases. Most of these analysis were 

made in situations of extra-familial abuses (p<0.005). This happened because these 

abuses are studied sooner and show more injuries. 

The evaluation of the victim was only done in 9.1% by the Forensic Psychology. 

The sample of these cases showed that 62.1% were intra-familial abuses and 37.9% 

extra-familial. In 48.3% the abuse was confirmed by the psychological evaluation. In 

58.6% of the cases the victim’s testimony was considered as true (63.6% of extra-

familial and 55.6% intra-familial cases – p<0.005). 

The information given and the result of the medical-legal experts matched best 

in the extra-familial cases and when the victim was subjected to vaginal penetration 

(80%). Nevertheless, this concordance is also higher than 60% in the cases of intra-

familial abuses with anal or vaginal penetration. No statistically significant differences 

were found between the two types of abuses for any of the practices described above. 

The results presented are consistent with most part of bibliography for this field. 

They show that victims of intra-familial abuses are more vulnerable than victims of 

extra-familial abuses because of their age, the affection and dependency of the abuser as 

well as the threat levels to which they are subjected. On the other side victims of intra-

familial abuses are cases that are less visible because they happen at home and in a 

recurrent form. The result is that these intra-familial victims get in touch with the legal 

medical professionals later than extra-familial victims making it harder to find physical 

and biological evidences of the abuse. Another problem is the fact that intra-familiar 

abuses show less penetration and therefore fewer injuries. But this does not reduce the 

gravidity of these cases because even showing less penetration their emotional harm is 

much higher. That is why a systematic analysis of the forensic psychological exams is 



fundamental and contributes not only in helping to make the diagnosis in these cases but 

also to start the therapy as long as this is done by experienced professionals. 
 


