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Michel Foucault 

 
 
 
 
 

Porque o sexo foi sempre um ecrã privilegiado 
 em que se projectaram ideologias, 
preconceitos, medos e paranóias... 
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No início da nossa actividade médico-legal, a nível da Clínica 

Forense, confrontamo-nos com o sofrimento de inúmeras 

pessoas, umas vezes resultantes da injustiça sentida pelos danos 

sofridos, outras das profundas sequelas físicas que deles tinham 

resultado, outras ainda, pelo penoso caminho dos longos 

processos judiciais. Mas confrontamo-nos, também, com um 

sofrimento, mais silencioso, muitas vezes calado pelas vítimas e 

cujo véu os médicos não se atreviam a levantar… o sofrimento 

pelo dano sexual resultante de um traumatismo sofrido. 

 

Quisemos ir mais longe na abordagem destes casos e 

perceber o porquê desses silêncios e o contributo que, na 

abordagem do caso poderíamos efectivamente prestar ao melhor 

interesse daquelas vítimas. 

 

Percebemos que há ainda um longo caminho a percorrer.  

 

A avaliação deste dano é, sem sombra de dúvida, 

particularmente difícil. No entanto, muitas vezes, usamos essa 

dificuldade como desculpa para não o abordarmos. 

 

A cultura médica actual carece de formação na área da 

sexologia humana. Embora seja opinião geral que a vivência da 

sexualidade é parte integrante da vida, para muitos de nós esta é 

uma perspectiva puramente teórica. Temos ainda, muitas 
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dificuldades na abordagem desta temática, não só em termos 

emocionais, mas sobretudo em termos científicos. Isso é um facto. 

 

Deparamo-nos com um desconhecimento profundo das 

perturbações sexuais pós-traumáticas, reflectido na utilização de 

linguagem inadequada, na ausência de diagnósticos e nas 

grandes dificuldades na fundamentação do dano atribuído. 

 

O estudo a que nos propomos, poderá contribuir para 

compreender as principais lacunas na avaliação do dano sexual, 

para que tentemos encontrar respostas. 

 

Esperamos que este trabalho possa, efectivamente, contribuir 

para uma melhoria progressiva na avaliação do dano corporal 

pós-traumático em Portugal. Este será apenas um pequeno 

passo, já que nos referimos a um dano específico, avaliado em 

sede de Direito Civil, no entanto acreditamos que a evolução da 

ciência se faz lenta e progressivamente. Se este estudo conseguir 

auxiliar os peritos portugueses numa mais correcta avaliação do 

Dano Sexual, um dos nossos principais objectivos estará 

cumprido. 
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A sexualidade humana constitui uma área essencial das 

nossas vidas, não só como uma via para a reprodução, como na 

perspectiva da gratificação pessoal. 

Disfunções de carácter sexual, qualquer que seja a sua 

etiologia, podem ter enormes repercussões, quer do ponto de 

vista individual (como a diminuição da auto-estima ou a 

depressão), mas também em termos familiares, podendo culminar 

na separação de um casal.  

Muitos destes problemas têm soluções terapêuticas, mas a 

falta de informação da comunidade em geral sobre o assunto, 

bem como os tabus sociais ainda existentes, levam a que tanto 

doentes como terapeutas se inibam, muitas vezes não o 

abordando.  

 

Muitas destas situações relacionam-se com traumatismos 

sofridos (por exemplo, acidentes de viação ou de trabalho), ou 

com a vivência de traumas dos quais até nem resultaram lesões.  

Ora, quando nestas situações de etiologia traumática se apura 

eventual responsabilidade de terceiros, poderá haver lugar à 

avaliação do dano corporal resultante para estas vítimas, tendo 

em vista a sua reparação. É neste caso que surge a intervenção 

médico-legal. 

 

O actual Código Penal, na alínea b) do seu artigo 144º refere-

se ao dano na fruição sexual. Mas é em sede de Direito Civil que 

a maioria destas situações são avaliadas, tendo como objectivo a 
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reparação integral dos danos sofridos, tal como consignado no 

artigo 562º do Código Civil Português. 

No que respeita aos danos na esfera da sexualidade, está 

prevista, no âmbito do Direito Civil, a valoração do Dano Sexual, 

enquanto parâmetro de dano independente, não económico ou 

extra-patrimonial. Será pois, neste âmbito do Direito, que 

desenvolveremos o nosso estudo. 

Mas, em termos médico-legais, a avaliação deste dano 

constitui um grande desafio pericial. Primeiro, porque a sua 

objectivação nem sempre é possível, o que se traduz, por vezes, 

em critérios díspares em termos de avaliação. Segundo, porque o 

tema em avaliação pertence à esfera íntima da vítima, a ele se 

associando certos preconceitos, pelo que muitas vezes o mesmo 

nem chega sequer a ser abordado na avaliação médico-legal. 

Finalmente, porque passa por vezes despercebido ou é 

subvalorizado, face à gravidade objectiva de outras sequelas. 

Tal foi constatado com base num estudo preliminar sobre esta 

matéria, realizado sobre 69 casos observados na então 

Delegação do Porto do Instituto Nacional de Medicina Legal 

(INML), entre 2002 e 20041. Verificou-se, ainda, para além do já 

enunciado, que nestes casos nem sempre terão sido utilizados 

critérios uniformes para a valoração do Dano Sexual. E este 

aspecto é relevante, dado ser indiscutível que para um 

                                                 
1 Trabalho apresentado no 5º Congresso Nacional de Medicina Legal (Ericeira, 
Portugal, 10 e 11 de Novembro de 2006) e nas XVIIèmes Journées 
Internationales Méditerranéennes de Médecine Legale (Constatine, Argélia, 16-
19 de Novembro de 2006) – livros de resumos. 
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ressarcimento total dos danos na pessoa é essencial avaliar a 

existência deste eventual dano; também nos parece indiscutível 

que tal avaliação seja feita sempre segundo os mesmos critérios 

periciais para que se garanta não só rigor na avaliação, como 

justiça na decisão final quanto à reparação a atribuir. 

As limitações encontradas neste estudo motivaram-nos para 

uma investigação mais aprofundada, não só quanto à metodologia 

de avaliação médico-legal utilizada mas, também, quanto à 

repercussão que essa avaliação tem junto dos Tribunais. 

 

Assim, tendo em vista uma melhor contextualização desta 

problemática, abordaremos de seguida, e de forma genérica, 

algumas questões da avaliação e reparação do dano corporal, 

para depois nos centrarmos no enquadramento teórico do Dano 

Sexual, não só no que se refere à sua perspectiva médico-legal, 

mas também, à sexualidade humana e às suas disfunções. 

 

 

1. A avaliação e reparação do dano corporal em Direito Civil 
 

1.1. Objecto e objectivos 
 

A avaliação do dano corporal constitui um dos principais 

desafios da Medicina Legal. A complexidade desta tarefa deve-se, 

sobretudo, à confluência de duas perspectivas diversas, a médica 

e a jurídica (Borobia C, 2006).  
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Muitas definições de dano corporal se podem encontrar na 

literatura, no entanto, e atendendo à actual metodologia e 

objectivos da avaliação do dano preconizados pelo Instituto 

Nacional de Medicina Legal, I.P. (INML), consideramos que a 

definição mais adequada será a que o descreve na sua 

perspectiva tridimensional, ou seja, traduzindo um “prejuízo 

primariamente biológico (no corpo) que se pode também 

manifestar através de perturbações a nível das capacidades e das 

situações de vida” da vítima, podendo, no entanto, e em certos 

casos, tratar-se apenas de um “dano a nível psicológico, com 

eventuais repercussões funcionais e situacionais, sem que 

implique, necessariamente, e à partida, a existência de um dano 

orgânico” (Magalhães T, 1998).  

 

Em sede de Direito Civil, as perícias para avaliação do dano 

corporal têm como objectivo final orientar a reparação integral dos 

danos na pessoa, quer eles sejam de natureza económica ou não 

económica, de forma justa e adequada às reais necessidades das 

vítimas (Vieira DN, 2000).  

O objecto da perícia será, nesta perspectiva, a “pessoa”, 

integrando os seus diversos níveis: corpo, funções e situações de 

vida (Magalhães T, 1998). 

 

Deste modo, a avaliação destes danos visa definir em termos 

técnico-científicos, as lesões e os parâmetros de dano que 

poderão ser objecto de indemnização, tendo em vista a reparação 
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e a satisfação da vítima e a sua reintegração e promoção da 

autonomia, nos casos mais graves. Pretende-se, assim, repor a 

sua situação de vida tal como ela era antes do evento.  

Neste sentido, a avaliação efectuada deve ser global e 

personalizada, respeitando os objectivos daquele Direito e, 

portanto, as normas oficialmente consagradas para este tipo de 

intervenção pericial (Magalhães T, 1998).  

Para tal, é essencial não só a detenção de conhecimentos 

especializados mas, muito particularmente, características 

humanas relacionadas com uma especial sensibilidade na 

abordagem e valoração das consequências de um evento 

traumático, sobretudo daqueles aspectos mais subjectivos 

(Magalhães T, Hamonet C, 2000). 

Compreende-se, pois, que o dano indemnizável não deva 

recair apenas nas sequelas a nível do corpo, devendo também 

valorar-se as consequências desse dano no plano da vida 

quotidiana, da vida afectiva, familiar e da vida profissional ou de 

formação (Magalhães T, Pinto da Costa D, 2007).  

 

 

1.2. Metodologias actuais 
 

A avaliação e a reparação dos danos corporais provocados 

por terceiros terá constituído a primeira prática médico-legal da 

humanidade, encontrando as suas raízes na Mesopotâmia, há 

mais de 4000 anos (Margeat H, 1988).  
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Desde então, algumas dessas metodologias sofreram grande 

evolução em função do desenvolvimento das sociedades e dos 

valores nos quais os respectivos sistemas indemnizatórios se 

fundavam, enquanto outras permaneceram quase inalteradas 

(Magalhães T, 1998).  

Das avaliações em sede de Direito Penal evoluiu-se para o 

Direito do Trabalho e, mais tarde, para o Direito Civil, o qual sofre, 

ainda hoje, grande influência daquele no que ao ressarcimento 

dos danos permanentes se refere (Magalhães T, Pinto da Costa 

D, 2007). Nesta matéria, os diferentes países europeus 

verificaram evoluções diferentes, muitas delas relacionadas com 

aspectos específicos dos seus ordenamentos jurídicos, outras 

com questões do âmbito sócio-cultural. 

 

Em Portugal, até 1990, as perícias efectuadas em sede de 

Direito Civil seguiam o modelo então previsto para o Direito do 

Trabalho, usando-se até a Tabela de Incapacidades Permanentes 

concebida então, para os casos de acidentes de trabalho e 

doenças profissionais (Decreto-Lei n.º 341/93, de 30 de 

Setembro). 

O ano de 1990 constituiu um momento de viragem neste 

panorama quando, no Instituto de Medicina Legal de Coimbra, o 

seu Director, Professor Doutor Oliveira Sá, deu início ao primeiro 

Curso de Pós-Graduação em Avaliação do Dano Corporal Pós-

Traumático em Direito Civil. Com esse curso, ao qual muitos 

outros se seguiram, e com a publicação da sua obra intitulada 
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“Clínica Médico-Legal da Reparação do Dano em Direito Civil” 

(1992), deu-se início à implementação de uma metodologia que 

visava, desde logo, responder aos reais objectivos da avaliação e 

reparação do dano corporal em Direito Civil, bem como promover 

a harmonização desta metodologia a nível europeu.  

 

Este último objectivo era também partilhado por outros autores 

e entidades, entre os quais importa destacar a Resolução 75(7) do 

Comité de Ministros do Conselho da Europa, sobre a reparação 

do dano em caso de lesões corporais ou de morte, os trabalhos de 

Margeat, nos anos 80 e Dessertine e Piganiol nos anos 90 

(Magalhães T, Pinto da Costa D, 2007).  

Entretanto, em 1999, o Parlamento Europeu criou dois grupos, 

um de médicos e outro de juristas, aos quais foi solicitada a 

elaboração de um projecto de directiva comunitária, tendo como 

objectivo a harmonização, nos Estados membros da União 

Europeia, das normas aplicáveis à indemnização dos danos não 

económicos e a criação de uma tabela de danos pessoais para 

avaliação desses danos. Portugal esteve representado pelo 

Professor Doutor Duarte Nuno Vieira. Estas equipas apresentaram 

uma Recomendação à Comissão Europeia, ao Parlamento 

Europeu e ao Conselho da Europa, tendo a equipa médica 

elaborado a Tabela Europeia “Guide-Barème Européen 

d’Évaluation Médical des Atteintes à l’Intégrité Physique et 

Psychique”, entretanto já publicada e revista (Carol J, 2006; Lucas 

P e col, 2001; Guide-Barème, 2006).  
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Este grupo propõe uma nova designação do conceito de dano 

corporal, referindo-se ao dano da integridade físico-psíquica, 

considerando que apenas são passíveis de harmonização os 

danos não económicos. Considera a existência de danos 

subjectivos puros residuais após traumatismo de média 

intensidade, danos anatómicos puros, danos anátomo-fisiológicos, 

danos psicológicos e outros danos específicos, incluindo-se 

nestes últimos o dano estético, o dano sexual, as dores (contínuas 

ou esporádicas) e o prejuízo de afirmação pessoal. (Lucas P e col, 

2001) 

 

Além disto, desde a criação do INML, em 2001, que este 

Instituto sempre se empenhou na harmonização das práticas 

relativas à avaliação do dano corporal, criando modelos de 

relatório para cada um dos âmbitos do Direito, sendo que no caso 

do Direito Civil este inclui a definição de diversos parâmetros de 

dano em avaliação (económicos e não económicos), contribuindo-

se, assim, para o estabelecimento de uma linguagem única e para 

a definição clara, em Portugal, dos diversos tipos de dano 

corporal. 

Todo este movimento levou a que em Portugal, sob a égide do 

Ministério da Justiça, se constituísse um grupo de trabalho que, 

integrando também médicos espanhóis com experiência na 

elaboração de tabelas de incapacidade, veio a elaborar uma 

proposta de tabela de incapacidades em Direito Civil, a qual foi 

publicada no Anexo II do Decreto-Lei nº 352/07 de 23 de Outubro. 
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Entretanto, e também nesta sequência, foi publicada a respectiva 

Tabela de Indemnizações para acidentes de viação (Portaria nº 

377/08, de 26 de Maio). 

Desta forma, Portugal tem assistido ao desenvolvimento de 

metodologias e instrumentos de trabalho cada vez mais 

adequados ao objectivo da avaliação e reparação das vítimas de 

traumatismos, metodologias estas que, aos poucos e poucos se 

vão aproximando daquilo que pela Europa vai acontecendo.  

No entanto, e apesar de todas estas iniciativas, continuamos 

ainda na procura de respostas cada vez mais adaptadas às 

exigências sócio-económicas do mundo actual, tendo como 

objectivo a promoção da justiça e o retorno à vida activa e de 

participação das vítimas de dano corporal (Magalhães T, Pinto da 

Costa D, 2007). 

 

 

1.2.1. Danos económicos 
 

Os danos económicos (mais frequentemente designados por 

patrimoniais) são, de acordo com o Direito português, 

consequência de um dano real sobre a situação patrimonial da 

vítima. Abrangem os prejuízos que, sendo susceptíveis de 

avaliação pecuniária, podem ser reparados ou indemnizados, 

senão directamente (restauração natural ou reconstituição 

específica da situação anterior à lesão), pelo menos 
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indirectamente (por meio de equivalente ou indemnização 

pecuniária) (Dias A, 2001).  

Os danos económicos podem ser de três tipos, os danos 

emergentes, os lucros cessantes e os danos futuros (Dias A, 

2001).  

Os danos emergentes são aqueles resultantes de um prejuízo 

causado e alvo de uma indemnização objectiva, como é o caso 

dos custos dos tratamentos (Dias A, 2001). 

Os lucros cessantes são os benefícios que o lesado deixou de 

obter em consequência do facto ilícito, mas que ainda não tinha 

direito à data da lesão; são também indemnizados objectivamente. 

Nestes incluem-se danos como a Incapacidade Temporária 

Profissional Total e a Incapacidade Temporária Profissional 

Parcial (Dias A, 2001). 

Os danos futuros, são aqueles que embora ainda não tenham 

tido lugar, são previsíveis. Pode ser o caso do Rebate Profissional 

(excluídas os casos em que se mantendo a mesma capacidade de 

ganho existem apenas esforços acrescidos para o exercício da 

profissão habitual) (Dias A, 2001). Nestes casos, a indemnização 

é calculada de forma abstracta pelo magistrado, que se baseia em 

critérios de equidade ou, actualmente, de acordo com a Tabela de 

Indemnizações para acidentes de viação (Portaria nº 377/08, de 

26 de Maio), que propõe uma fórmula para cálculo deste dano 

futuro patrimonial. Nos danos futuros incluem-se, ainda, os custos 

de cirurgias e internamentos futuros e os custos de ajudas 

técnicas, de adaptações e de terceira pessoa (Dias A, 2001). 
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1.2.2. Danos não económicos 
 

Os danos não económicos (mais frequentemente designados 

por extra-patrimoniais ou morais) são aqueles que são 

insusceptíveis de uma avaliação pecuniária, porque atingem bens 

imateriais, tais como a saúde, o bem estar, a liberdade, a beleza, 

a perfeição física, a honra ou o bom nome, que não integram o 

património do lesado, apenas podendo ser compensados com a 

obrigação pecuniária imposta ao agente, constituindo esta, mais 

uma satisfação do que uma indemnização não patrimonial (Varela 

JMA, 1980).  

Nestes, incluem-se o Quantum Doloris, o Dano Sexual e o 

Prejuízo de Afirmação Pessoal. 

A Incapacidade Temporária Geral Total, a Incapacidade 

Temporária Geral Parcial, o Dano Estético e a Incapacidade 

Permanente Geral (também designada por Dano na Integridade 

Físico-Psíquica ou Dano Biológico, na Portaria nº 377/08, de 26 

de Maio), constituem, à partida, danos não económicos, podendo 

por vezes ser mistos. 

Todos estes danos, com excepção do Dano Sexual, do 

Prejuízo de Afirmação Pessoal e da Incapacidade Temporária 

Geral Parcial, estão previstos e podem ser indemnizados com 

base na Tabela de indemnizações atrás referida. 
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2. O Dano Sexual 
 

A avaliação do Dano Sexual (DS) está, em grande parte, 

relacionada com a capacidade de diagnosticar uma disfunção 

sexual.  

As dificuldades neste diagnóstico, vastamente referidas na 

literatura de urologia, ginecologia e psiquiatria são, em grande 

medida, aquelas com que nos deparamos na Medicina Legal e 

que já atrás abordamos sumariamente.  

 

Nos últimos 20 anos, muitos esforços têm sido feitos na 

tentativa de colmatar estas adversidades. A Organização Mundial 

de Saúde (OMS), consciente de que as disfunções sexuais 

constituem hoje um problema crescente e em grande parte sub-

avaliado, organizou em Paris, em 1999, uma importante reunião 

científica – “International Consultation for Urological Diseases” – 

que se veio a repetir em 2003, na mesma cidade, já com a 

designação de “International Consultation on Sexual Medicine”, 

englobando as disfunções sexuais masculinas e femininas 

(Hatzimouratidis K, Hatzichristou, 2007). As várias sociedades 

médicas internacionais que participaram nestes eventos juntaram-

se numa luta para a uniformização de critérios e designações, de 

forma a serem possíveis estudos epidemiológicos rigorosos, 

passíveis de comparação. Efectivamente, só depois de 

conhecermos profundamente esta realidade, poderemos tomar 

medidas concretas.  
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Assim, importa salientar que, se por um lado, não estamos 

sozinhos nas dificuldades que se nos apresentam na avaliação do 

DS, a consciencialização global dessas limitações está claramente 

a dinamizar o estudo destas disfunções, criando instrumentos que 

nos poderão permitir colmatar as dificuldades, dando-nos alento 

para participarmos neste esforço colectivo de tomada de 

consciência para um problema ainda demasiado oculto. De facto, 

também a nível médico-legal, e no que ao DS diz respeito, importa 

caminhar nesse sentido. 

 

 

2.1. A sexualidade humana 
 

 

2.1.1. Breve nota histórica 
 

Ao longo dos séculos, a vivência da sexualidade foi 

constituindo um espelho da sociedade. Quando nos referimos à 

evolução das mentalidades, como um processo em crescendo, 

cometemos o erro de pensarmos que somos hoje mais tolerantes 

com as questões sexuais do que os nossos antepassados. Tal 

não corresponde de todo à verdade. 

Não precisamos de recuar muito na história para percebermos 

que a visão da sexualidade que muitos temos hoje, não é a mais 

tolerante, mas sim descendente de uma das mais repressivas, a 

da época Vitoriana.  
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Até finais do século XVI, as práticas sexuais não procuravam 

segredo, havia com o “ilícito” sexual uma familiaridade tolerante e 

a ostentação dos corpos era algo visto como normal (Foucault M, 

1994).  

O século XVII seria o início de uma idade de repressão. O 

capitalismo teve início com o emergir da sociedade burguesa e 

com ela novas regras para as questões da intimidade. Como nos 

descreve Foucault (1994), surgiu um código de conduta que 

regulava os actos e as palavras, e a família conjugal confiscou a 

sexualidade e absorveu-a inteiramente na “seriedade” da função 

de reproduzir; o trabalho e a produtividade eram o objectivo maior 

da sociedade, pelo que se tendia a eliminar os prazeres da vida. 

Assim, a sexualidade foi limitada à sua função reprodutiva e em 

torno do sexo fez-se silêncio, sendo o casal legítimo e procriador, 

a lei. O sexo ganhava, desta forma, estatuto de segredo.  

A igreja chamou a si a responsabilidade doutrinal e o sexo 

surgiu como pecado, devendo por isso ser pormenorizadamente 

descrito no sacramento da confissão, não só o acto sexual, mas 

também todos os desejos, os realizados e os reprimidos.  

Levantava-se assim, uma das questões mais curiosas da 

história da sexualidade. Se é verdade que a partir do século XVII o 

sexo passou a ter rígidas regras de conduta, também é verdade 

que é a partir daí que se inicia um processo, este sim crescente, 

de “discursificação” do sexo (Foucault M, 1994).  

Apesar de proibido, numa tentativa de desafiar o poder, muitos 

foram aqueles que tomaram para si a responsabilidade de 
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explorar a linguagem proibida. Os inúmeros textos de Sade são 

disso bom exemplo (Foucault M, 1994).  

Esta “discursificação” era, contudo, considerada subversiva, 

pelo que a própria comunidade científica foi absorvendo esta 

repressão. O desconhecimento científico está patente nas 

palavras de Tardieu “A sombra que envolve esses factos, a 

vergonha e a repugnância que inspiram desde sempre afastaram 

o olhar dos observadores (…) por muito tempo hesitei em fazer 

entrar neste estudo o quadro repelente (…) (Tardieu A, 1857 cit. 

Foucault M, 1994). 

 

Esta postura espelha-se ainda na actualidade. Quando 

falamos de sexo não deixamos, por vezes, de sentir que estamos 

a desafiar a ordem estabelecida.  

A palavra sexo, tem um impacto em quem a ouve diferente de 

qualquer outra. Por muito que todos nos consideremos livres de 

preconceitos, a sexualidade, seja ela dita normal ou preversiva, 

legal ou criminalizada, é um tema que em poucos meios é 

debatido sem que alguém sinta algum desconforto, alguma 

culpabilidade. A razão desta dificuldade reside, talvez, no binómio 

pecado-prazer, como resultado da introdução, na era cristã, do 

conceito de pecado muito ligado a tudo o que à pessoa dá prazer. 

 

Mas que a Igreja assim o considerasse, até pode ser 

compreensível, mesmo ainda hoje, à luz da sua doutrina. Já da 

Medicina poderíamos esperar uma atitude diversa mas, tal como 
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as mentalidades, também o conhecimento científico tardou a 

despertar. 

Aos poucos, a comunidade científica (filosófica e médica) 

começou a aceitar a sexualidade como parte integrante da vida do 

indivíduo. 

Freud foi, sem dúvida, quem no século XX primeiro “incendiou” 

a Medicina com as questões da sexualidade. Ainda que 

polémicas, a sua vida e doutrina moldaram grandemente a 

comunidade intelectual do século passado (Phillips A, 2006). 

Os primeiros estudos científicos na história da sexologia foram 

levados a cabo, nos Estados Unidos da América, por Alfred 

Kinsey. Este controverso professor de zoologia estudou 

exaustivamente os comportamentos sexuais masculinos, através 

de entrevistas realizadas face-a-face. A publicação, em livro, dos 

seus resultados, teve um impacto tal, que o ano de 1948 ficou 

conhecido como aquele do lançamento da “bomba K”. Cinco anos 

depois, uma nova polémica surgia, aquando da publicação do seu 

segundo livro – Sexual Behavior of Human Female. As mulheres 

apareciam, finalmente, como seres sexuados e o sexo era 

separado da reprodução. (Allen Gomes F, 2004) 

Estes estudos permitiram conhecer, de forma objectiva, o 

comportamento sexual humano, as práticas, as orientações 

sexuais e a realidade das relações extra-conjugais. 

 

A década de 60 é aquela a que mais facilmente associamos a 

palavra sexo. A época do “sexo, drogas & rock’n’roll”, não se 
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limitou a quebrar barreiras em termos sociais, também a ciência 

assistiu ao início de uma nova era.  

Pouco se conhecia da fisiologia da função sexual (Vallejo JR, 

2006). Foi então, em 1966, que os estudos realizados por Masters 

e Jonhson tiveram um papel primordial e revolucionador, não só 

em termos científicos – pelo seu carácter experimental - mas 

também para as mentalidades, que ao contrário do que se 

pudesse pensar, não estavam preparadas para uma tão aberta 

discussão (Allen Gomes F, 2004; Vallejo JR, 2006; Sadock BJ, 

Sadock VA, 2007). A importância científica destes estudos é 

inegável e neles estão baseados muitos dos conhecimentos 

actuais.  

Estas investigações, levadas a cabo pelos especialistas 

americanos da terapia sexual, permitiram que pela primeira vez se 

falasse em resposta sexual (Masters WH, Johnson V, 1966; 

Machado Vaz J, 2007), não sendo esta uma resposta unitária 

mas, antes, um ciclo dividido em quatro fases distintas: excitação, 

plateau, orgasmo e resolução (Vallejo JR, 2006; Sadock BJ, 

Sadock VA, 2007).  

Este foi um marco inultrapassável na história da sexualidade. 

O conhecimento das diferentes fases da resposta sexual “normal”, 

alertou a comunidade científica e a sociedade em geral, para a 

sua própria sexualidade (Allen Gomes F, 2004). Mas a definição 

do “normal” levantou imensas questões e surgiram tentativas de 

explicação de tudo quanto está para além desta definição. 
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Os anos do “Flower power” deixaram, como se vê, marcas 

indeléveis na história da sexualidade.  

 

Na Europa, também a década de 60 foi de profundas 

revoluções. Em França, em Dezembro de 1965, entrou em vigor a 

Lei Neuwirth, que autorizava a venda da pílula anticonceptiva. Em 

Janeiro de 1968, na faculdade de Nanterre, o até então anónimo 

estudante - Daniel Cohen-Bendit -, abordou o ministro François 

Missofe, para que discutissem questões sexuais. Foi este episódio 

que deu início ao “Maio de 68”. A sexualidade foi a ignição de uma 

das maiores revoluções sociais dos últimos séculos, tornando-se 

numa nova arma política. Frases como “É obrigatório ter prazer” 

faziam parte dos inúmeros graffiti’s pintados na capital Francesa2. 

A pílula anticonceptiva libertou finalmente o sexo. A 

reprodução deixa de ser o objectivo único e final e os homens 

perderam a exclusividade do prazer. 

 

Em Portugal, os efeitos de todas estas revoluções tardaram 

em chegar. Obras como “As mulheres do meu país” de Maria 

Lamas e “Novas cartas portuguesas”, das célebres “Três Marias”, 

constituíram actos de coragem numa sociedade ainda fechada ao 

                                                 
2 Moura C: 1968 O ano que nunca acabou, Notícias Magazine, 832:36-47, 04 de 

Maio de 2008.  
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exterior. O planeamento familiar foi legalizado apenas no ano de 

19763.  

 

Entretanto, nos últimos anos, temos assistido a nível mundial, 

a uma importante revolução tecnológica.  

Os meios de comunicação social fazem entrar nas nossas 

casas todo o tipo de imagens, de notícias, de programas, o que 

nem sempre permite uma selecção de conteúdos. A Internet está 

amplamente difundida, cada dia de forma mais transversal, por 

todas as classes sociais e por todas as faixas etárias.  

Estas novas formas de comunicação têm inúmeros benefícios 

mas levantam, também, várias questões cuja resposta nem 

sempre existe. 

Actualmente, se por um lado a sexualidade continua a ser 

vivida, por muitos, envolta em algum segredo, pudor e vergonha, 

por outro, somos diariamente bombardeados com imagens de 

homens e mulheres vestidos, semi-despidos ou despidos a 

publicitar todo o tipo de produtos, incluindo o seu próprio corpo. 

Todas as semanas são capas de revista, mais ou menos 

conceituadas, artigos a ensinar “Como dar prazer ao teu 

namorado?”, a perguntar “Quantos parceiros já teve?” ou 

relatando “As novas festas de sexo e droga aos 14 anos”. Os 

novos ídolos juvenis oscilam entre aqueles que expõem 

publicamente a sua sexualidade e outros que defendem 

acerrimamente a virgindade até ao casamento.  

                                                 
3 Pires C: A outra metade, Notícias Magazine, 832:64-72, 04 de Maio de 2008. 
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Os jovens confrontam-se, hoje em dia, com o paradoxo entre a 

sexualidade livre, conquistada pelos seus pais, e a epidemia da 

SIDA que os impede de a viver desse modo. Por outro lado, os 

revoltosos da geração de 1960, são hoje homens e mulheres “de 

família”, com filhos e com responsabilidades sociais e morais e, 

portanto, mesmo os que um dia defenderam a liberdade no seu 

sentido mais lato, tendem agora a dar mais ênfase à 

responsabilidade. 

 

Por tudo isto, poderíamos dizer que a sociedade em que 

vivemos, descendente da sociedade burguesa do século XVII, é 

uma sociedade de extremos e contradições, não só em termos 

sócio-económicos, mas também em relação às mentalidades que 

a constituem. Deste modo, seria difícil sintetizar as opiniões dos 

vários autores que analisam os nossos comportamentos. 

Poderíamos dizer, como Allen Gomes (2004) que “à custa de 

querer mostrar tudo, ganha em obscenidade o que perde em 

erotização” ou, como Foulcault (1994), que “este peso de 

consciência que a sociedade capitalista carrega há quase 4 

séculos não votou o sexo a permanecer na sombra, mas antes fê-

la dedicar-se a falar sempre dele, salientando-o como o segredo”.  

Seja qual for a nossa visão, o que não podemos negar é que 

em posição diametralmente oposta à nossa, encontraremos 

sempre alguém a defender o seu ponto de vista com igual 

convicção, o que poderá significar que as nossas razões não são 

exclusivas, mas antes complementares. Para que nos 



O Dano Sexual. 
Contributo para a avaliação médico-legal dos danos na pessoa 

   41 

compreendamos, não temos de estar de acordo, temos apenas de 

respeitar as diferenças. E que outra área do comportamento 

necessitará tanto de respeito quanto a sexualidade? 

 
 

2.1.2. Aspectos fisiológicos 
 

Antes da década de 60, muito pouco se conhecia acerca das 

alterações anatómicas e fisiológicas que se produzem durante a 

resposta sexual. Foram os estudos de Masters e Johnson que 

permitiram uma sistematização destas alterações, começando 

então a falar-se em ciclo sexual (Vallejo JR, 2006).  

Entretanto, nos últimos 15 anos, o conhecimento médico sobre 

a resposta sexual aumentou substancialmente, tendo sido 

identificados neurotransmissores e factores endoteliais 

específicos. As técnicas de imagem abriram também uma janela 

importante para os complicados circuitos neurológicos e para o 

reconhecimento de regiões cerebrais relacionadas com esta 

resposta (Basson R, Schultz W, 2007). 

 

Apesar dos novos conhecimentos decorrentes da evolução 

dos últimos tempos, para que seja possível compreender a 

resposta sexual, é sempre necessário ter presente alguns 

conceitos fisiológicos mais básicos. 
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No homem, a fonte mais importante de impulsos para o início 

do acto sexual é a glande peniana. O circuito nervoso faz-se 

através do nervo pudendo, plexo sagrado, porção sagrada da 

medula espinal e, finalmente, áreas específicas do cérebro, 

condicionando uma sensação sexual (Guyton AC, 2006; Basson 

R, Schultz W, 2007; Sadock BJ, Sadock VA, 2007). Os estímulos 

nervosos podem ter como porta de entrada outras estruturas 

como a bolsa escrotal, o epitélio anal e estruturas perianais, bem 

como outras regiões erógenas (Guyton AC, 2006). 

 

Na mulher, após a estimulação dos órgãos genitais e de 

outras regiões erógenas, a via de condução do impulso nervoso é 

semelhante à descrita para o homem (Guyton AC, 2006).  

 

As regiões cerebrais activadas durante a resposta sexual 

incluem o cortéx orbito-frontal, o córtex cingulado anterior 

esquerdo, o núcleo caudado e o sistema límbico (Sadock BJ, 

Sadock VA, 2007), estando estas regiões relacionadas com a 

cognição, motivação e emoção (Basson R, Schultz W, 2007).  

Neurotransmissores como a dopamina, a adrenalina, a 

noradrenalina e a serotonina, são produzidos no cérebro durante a 

resposta sexual e afectam a função sexual (Sadock BJ, Sadock 

VA, 2007). A dopamina está relacionada com aumento do desejo 

(Sadock BJ, Sadock VA, 2007) e facilitação da ejaculação 

(Basson R, Schultz W, 2007), e a serotonina tem um efeito 

inibitório sobre a função sexual (Sadock BJ, Sadock VA, 2007), 
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relacionada com os receptores 5HT2C, estando descrita também 

uma acção facilitadora da ejaculação, relacionada com os 

receptores 5HT1A (Basson R, Schultz W, 2007). 

 

Assim, a resposta sexual constitui uma verdadeira experiência 

psico-fisiológica. A excitação pode ser despoletada tanto por 

estímulos físicos como psicológicos; os níveis de tensão são 

experienciados tanto física como emocionalmente e, durante o 

orgasmo, ocorre, habitualmente, uma sensação subjectiva 

concomitante com o pico de reacção física (Sadock BJ, Sadock 

VA, 2007). 

 

Para ser possível integrar todos os elementos da resposta 

sexual é essencial a adopção de modelos. Neste sentido, tem sido 

defendida a existência de um modelo circular, consistindo em 

fases que se sobrepõem, com algumas respostas mais 

características de um sexo do que do outro (Basson R, 2005; 

Basson R, Schultz W, 2007). As fases estudadas são o desejo, a 

excitação e o orgasmo (Basson R, 2005; Basson R, Schultz W, 

2007; Sadock BJ, Sadock VA, 2007). 

 

O desejo é classicamente referido como a primeira fase do 

ciclo sexual e é caracterizado por fantasias sexuais e pela vontade 

de ter actividade sexual (Sadock BJ, Sadock VA, 2007). 

Segundo Basson, o desejo pode, por vezes (com maior 

frequência nas mulheres), estar ausente inicialmente e surgir 
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depois, durante a experiência sexual, quando a pessoa se sente 

subjectivamente excitada, disto resultando que, nestes casos, o 

desejo e a excitação se tornam indistinguíveis (Basson R, Schultz 

W, 2007). 

 

A excitação sexual consiste no processamento cerebral de 

estímulos psicológicos e físicos ou, mais habitualmente, de uma 

combinação de ambos (Basson R, Schultz W, 2007; Sadock BJ, 

Sadock VA, 2007). Segue-se uma activação reflexa do sistema 

nervoso autónomo, que condiciona alterações físicas decorrentes 

do engurgitamento vascular (Basson R, Schultz W, 2007). No 

homem, estas alterações consistem na erecção do pénis e, na 

mulher, na congestão clitoriana e vulvar e na congestão e 

lubrificação vaginais. Em ambos os sexos se observa a erecção 

mamilar. (Basson R, Schultz W, 2007; Sadock BJ, Sadock VA, 

2007).  

Os autores clássicos defendem que todas estas alterações 

são subjectivamente apreciadas em ambos os sexos (Vallejo JR, 

2006; Sadock BJ, Sadock VA, 2007). No entanto, estudos 

recentes de fotopletismografia vaginal, ecodoppler clitoriano e 

RMN cerebral, parecem demonstrar que, ao contrário do que 

acontece com a maioria dos indivíduos do sexo masculino, nas 

mulheres sexualmente saudáveis não existe sempre uma 

apreciação subjectiva das alterações físicas objectivas (Basson R, 

Schultz W, 2007).  
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O orgasmo consiste numa fase de máximo prazer sexual, com 

libertação da dita tensão sexual e contracções rítmicas dos 

músculos perineais e dos órgãos pélvicos de reprodução, 

culminando no homem com a ejaculação (Sadock BJ, Sadock VA, 

2007). Estas alterações são acompanhadas por taquicardia, 

hipertensão e hiperventilação (Vallejo JR, 2006). O orgasmo é um 

evento primariamente cerebral e a prová-lo está o facto de 

existirem homens e mulheres com secção completa da medula 

espinal, que conseguem atingir o orgasmo (Basson R, Schultz W, 

2007). 

 

De acordo com os modelos circulares actualmente aceites, 

qualquer uma destas fases é variável inter e intra-pessoalmente, 

sendo fortemente influenciadas por factores físicos e psicológicos 

(Basson R, 2005; Basson R, Schultz W, 2007).  

 

 

2.2. Disfunções sexuais  
 

 

2.2.1. Aspectos gerais 
 

A disfunção sexual constitui uma situação em que a função 

sexual está afectada por factores biológicos, psicológicos e 

sociais. Um distúrbio em uma ou mais destas áreas pode resultar 

em disfunção sexual (Sadock BJ, Sadock VA, 2007).  
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A presença de uma disfunção sexual cria no indivíduo que a 

sofre ansiedade, medo e vergonha, sentimentos que, por sua vez, 

condicionam o agravamento e a perpetuação desta disfunção 

(Allen Gomes F, 2004; Vallejo JR, 2006; Sadock BJ, Sadock VA, 

2007).  

A ansiedade está presente em todas as disfunções sexuais, 

quer no indivíduo, quer no seu parceiro. Esta pode actuar como 

desencadeador da disfunção ou como o motor que a mantém uma 

vez instalada. Tanto assim é, que mesmo nas disfunções com 

causa orgânica conhecida, é muito difícil ignorar a componente 

psicológica. Não raras vezes, se verifica a manutenção de uma 

disfunção sexual orgânica, mesmo após a resolução da causa 

física que a produzia. A importância da componente psicológica é 

tal, que por vezes uma leve disfunção, desencadeia uma reacção 

psicológica intensa no indivíduo e/ou no seu parceiro, que 

condiciona um agravamento e manutenção da disfunção 

inicialmente ligeira. (Vallejo JR, 2006) 

 

Historicamente, vários sistemas de classificação foram sendo 

propostos para as disfunções sexuais. Estes sistemas são 

baseados em definições precisas e compreensíveis, e são 

essenciais para fins de investigação, diagnóstico e tratamento. 

Durante várias décadas, os dois sistemas de classificação de 

disfunções sexuais mais utilizados foram a Classificação 

Internacional das Doenças (actualmente CID-10) e o Manual 

Diagnóstico e Terapêutico das Doenças Mentais (actualmente 
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DSM-IV-TR) adoptados, respectivamente, pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS) e pela American Psychiatric 

Association’s. (Hatzimouratidis K, Hatzichristou, 2007)  

 

O diagnóstico das disfunções sexuais é, ainda hoje, baseado 

no tradicional modelo de quatro fases do ciclo de resposta sexual 

proposto por Masters e Johnson (Rogatis LR, Burnett AL, 2008). 

Posteriormente, Kaplan modificou ligeiramente este paradigma, 

considerando as seguintes fases do ciclo sexual: desejo, 

excitação, orgasmo e resolução. O desejo passou a ser 

considerado como uma das fases da resposta sexual, a excitação 

e o plateau foram incluídos numa única fase e o orgasmo e a 

resolução mantêm-se tal como Masters e Johnson haviam 

considerado. (Sadock BJ, Sadock VA, 2007) 

As quatro categorias major de disfunções sexuais em ambos 

os sistemas acima referidos, são desordens a nível do desejo, 

excitação, orgasmo e dor (Hatzimouratidis K, Hatzichristou, 2007; 

Sidi H e col, 2005). 

 

O DSM-IV-TR é, ainda hoje, o sistema de classificação mais 

utilizado (Sadock BJ, Sadock VA, 2007). De acordo com os seus 

critérios, são consideradas sete categorias major de disfunções 

sexuais (American Psychiatric Association’s, 2006):  

a) perturbações do desejo sexual (desejo sexual 

hipoactivo e aversão sexual);  
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b) perturbações da excitação sexual (perturbação da 

excitação sexual na mulher e disfunção eréctil no 

homem); 

c) perturbações do orgasmo (perturbação do orgasmo 

na mulher, perturbação do orgasmo no homem e 

ejaculação precoce); 

d) perturbações de dor sexual (dispareunia e 

vaginismo); 

e) perturbações sexuais secundárias a um estado físico 

geral; 

f) disfunções sexuais induzidas por substâncias; 

g) disfunções sexuais sem outra especificação.  

 

Como já referido, as duas últimas décadas foram profícuas em 

encontros científicos e investigações levadas a cabo na área da 

sexualidade humana. Na sequência destes vários encontros, 

actualmente são já seis os sistemas de classificação mais 

utilizados em medicina sexual. Além do CID-10 e do DSM-IV-TR, 

estão ainda disponíveis as classificações do National Institute of 

Health Consensus Conference on Impotence, da American 

Foundation for Urologic Diseases, do International Consensus 

Conference on Women’s Sexual Dysfunction e do First and 

Second International Consultations on Sexual Dysfunctions. 

(Hatzimouratidis K, Hatzichristou, 2007) 

Estas classificações são, genericamente, semelhantes entre 

si. É importante referir que a principal evolução está relacionada 
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com a inclusão da percepção da disfunção pelo indivíduo, ou seja, 

no diagnóstico de uma disfunção sexual passou a ser considerado 

importante, não apenas a limitação apresentada pelo indivíduo, 

mas, acima de tudo, a forma como o indivíduo entende e vivencia 

a sua limitação (Nicolosi A e col, 2006; Lowy M e col, 2007). Em 

consonância com isto, surgiram novas ferramentas de avaliação, 

nomeadamente questionários auto-aplicados (vide infra). Estes 

questionários são cada vez mais utilizados no diagnóstico das 

disfunções sexuais (Lowy M e col, 2007). Salienta-se, assim, a 

valorização da subjectividade, demonstrando que a evolução não 

vai tanto no sentido da total objectivação das patologias mas, 

antes, no sentido de uma visão personalizada sobre as mesmas. 

A ciência caminha, claramente, para o estudo dos doentes em 

detrimento do estudo das doenças. 

 

As disfunções sexuais poderão ser, como já mencionado, de 

causa psicológica, orgânica ou mista. A maioria é, segundo Allen 

Gomes (2004), de etiologia mista.  

A função sexual não se resume, na maioria dos casos, a uma 

simples função biológica. Além de cientificamente comprovado, é 

do conhecimento comum que a sexualidade está intimamente 

relacionada com as emoções. Qualquer desequilíbrio emocional 

pode, portanto, condicionar alterações na esfera sexual. Da 

mesma forma, qualquer patologia psiquiátrica pode condicionar 

limitações em termos de desempenho sexual (Wylie K e col, 

2002).  
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A perda de auto-estima está, em muitos casos, na base de 

situações de desinteresse sexual. As crenças religiosas e o 

desconhecimento são muitas vezes motivo de preconceitos, 

medos, falsas crenças e vergonha (Sidi H e col, 2005; Nicolosi A e 

col, 2006). 

 

As disfunções de causa orgânica constituem, segundo Kaplan, 

3% a 20% de todas as disfunções sexuais (Sadock BJ, Sadock 

VA, 2007). 

Estas podem ser secundárias a doenças sistémicas (diabetes 

mellitus tipo II, dislipidémia tipo IIa e IIb ou hipertensão arterial) 

(Burchardt M e col, 2000; Chew KK e col, 2000; Martin-Morales A 

e col, 2001; Barrett-Connor E, 2005; Laumann EO e col, 2007; 

Zohdy W e col, 2007), a infecções a nível dos órgãos genitais ou 

da pelve, intervenções cirúrgicas que causem dano aos órgãos 

genitais ou à sua enervação (Ho Kim S, Hyup Kim S, 2005; Mallet 

R e col, 2005), a alterações neurológicas, a distúrbios endócrinos 

ou a alterações congénitas (Sadock BJ, Sadock VA, 2007). Estão 

muitas vezes relacionadas com hábitos de vida, como o 

alcoolismo (Feldman HA e col, 2000; Rosen RC e col, 2005), a 

toxicodependência (Pimenta A, 2004) e o tabagismo (Tengs TO, 

Osgood ND, 2001).  

 

Em relação à terapêutica farmacológica, existem estudos 

discrepantes, uma vez que em muitos dos casos em que se 

associa o consumo de determinado fármaco a uma diminuição do 
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desempenho sexual, se desconhece o mecanismo que poderá 

explicar tal associação (Feldman H e col, 1994; Vallejo JR, 2006; 

Teles AG e col, 2008). Vallejo (2006) refere a importância da 

valorização de factores interindividuais, da própria doença base e 

até da sugestionabilidade, antes de concluir que a disfunção está 

relacionada com a administração do fármaco em questão. Existe, 

no entanto, unanimidade relativamente a alguns grupos 

farmacológicos, como os antihipertensores (metildopa, clonidina, 

diuréticos como as tiazidas e espironolactona, bloqueadores beta) 

e os psicofarmacos (antipsicóticos, antidepressivos, 

antiepilépticos) (Feldman H e col, 1994; Vallejo JR, 2006; Teles 

AG e col, 2008). 

 

Assim, como se viu, tem havido um esforço no sentido da 

harmonização de definições e critérios relativamente a estas 

disfunções. Vários estudos multicêntricos têm vindo a ser 

realizados, condicionando não só um conhecimento mais 

aprofundado das disfunções sexuais mas, também, um alerta 

geral da comunidade científica para estes problemas (Nicolosi A e 

col, 2006). Esta preocupação é evidente nas inúmeras 

publicações científicas dos últimos anos, que tentam colmatar o 

desconhecimento passado sobre esta patologia, considerada 

agora por muitos autores como um problema de saúde pública 

(Sidi H e col, 2005).  
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Por este motivo, actualmente é já possível aceder a dados 

estatísticos, não só de países ocidentais como os EUA e muitos 

países europeus (Nicolosi A e col, 2006) mas, também, de alguns 

países asiáticos (Nicolosi A e col, 2005; Sidi H e col, 2005) cuja 

cultura é tradicionalmente fechada a estas questões, mas que 

dada a importância e a dimensão do problema começam a deixar 

de ser consideradas meras questões da esfera pessoal de cada 

um. É esta a visão que se espera de uma sociedade científica 

evoluída, como aquela a que desejamos pertencer. 

 

A investigação epidemiológica é impossível sem a existência 

de métodos de classificação e diagnóstico claros e consistentes e, 

apesar do crescente interesse da comunidade científica e do já 

referido esforço de harmonização, este ainda não foi 

completamente conseguido pelo que não é possível estimar 

valores fiáveis da prevalência das disfunções sexuais. Inclusive, 

as comparações entre os diferentes estudos nem sempre são 

possíveis, uma vez que as metodologias e a interpretação de 

resultados variam grandemente entre eles (Teles AG e col, 2008). 

No entanto, os achados sugerem que estas disfunções são muito 

prevalentes em todo o mundo (Rogatis LR, Burnett AL, 2008).  

Tendo em conta que os casos de disfunções sexuais 

observados em contexto clínico representam apenas uma 

pequena fracção de todas as desordens sexuais presentes na 

população, as prevalências que nos são apresentadas serão 

claramente inferiores à realidade. Também é de referir que a 
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maioria dos estudos realizados avaliam apenas as disfunções 

sexuais em indivíduos sexualmente activos, negligenciando 

aqueles que, eventualmente, em virtude das disfunções de que 

padecem, interromperam a sua actividade sexual. Entre estes 

últimos, é possível que a prevalência de disfunções sexuais seja 

ainda maior do que na população habitualmente estudada 

(Basson R, Schultz W, 2007).  

A sexualidade tem várias vertentes e, mesmo os indivíduos 

sem parceiro sexual, deveriam ser avaliados, uma vez que a 

masturbação constitui, também, uma dimensão importante da vida 

sexual (Metze M e col, 2007). 

 

A prevalência geral das disfunções sexuais, de acordo com a 

bibliografia consultada, varia entre os 25% e os 63%, sendo os 

distúrbios a nível do orgasmo os mais frequentes (24% a 37%) 

(Sidi H e col, 2005). 

 

Em relação às disfunções sexuais masculinas, a disfunção 

eréctil, apesar de não ser a mais frequente na população geral 

(Nicolosi A e col, 2005; Sidi H e col, 2005; Nicolosi A e col, 2006), 

tem sido aquela mais estudada ao longo dos anos, apresentando 

valores de prevalência que variam entre os 8% (Nicolosi A e col, 

2006) e os 22% (Rogatis LR, Burnett AL, 2008).  

A sua prevalência aumenta com a idade (Laumann E e col, 

1999; Ansong SK e col, 2000; Martin-Morales A e col, 2001; 

Nicolosi A e col, 2006; Laumann EO e col, 2007; Rogatis LR, 
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Burnett AL, 2008), e em indivíduos com idade superior a 60 anos, 

é a mais frequente das disfunções, atingindo valores na ordem 

dos 74% (Basson R, Schultz W, 2007; Teles AG e col, 2008). 

Apesar deste aumento, é importante ressalvar que a disfunção 

eréctil não é uma inevitabilidade do envelhecimento (Teles AG e 

col, 2008) e é essencial avaliar outros factores dependentes da 

idade que poderão condicionar isoladamente esta patologia 

(Basson R, 2005; Sidi H e col, 2005; Teles AG e col, 2008).  

A disfunção sexual masculina mais frequente na população 

geral é a ejaculação precoce, com valores entre os 11% (Nicolosi 

A e col, 2006) e os 35% (Vallejo JR, 2006).  

 

Em Portugal, os estudos nesta área são escassos, mas 

também incidem essencialmente na avaliação da disfunção eréctil 

(Silva J e col, 2004; Pimenta A, 2004; Teles AG e col, 2008), 

observando-se uma prevalência total desta disfunção de 48% 

(Teles AG e col, 2008). 

As disfunções sexuais femininas têm sido alvo de um estudo 

crescente sendo, no entanto, muito menos estudadas do que as 

masculinas. A razão da escassez de estudos nesta área deve-se, 

na opinião de alguns autores, por um lado, à maior complexidade 

da resposta sexual feminina e, por outro, à inexistência de 

terapêutica farmacológica revolucionária (Sidi H e col, 2006), 

como acontece no caso das disfunções sexuais masculinas. 

Nas mulheres, as perturbações a nível do desejo são referidas 

entre 12% (Hayes RD e col, 2008) a 22% (Ponholzer e col, 2005; 
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Sidi H e col, 2005) dos casos, as perturbações da excitação 

apresentam valores entre os 5% (Hayes RD e col, 2008) e os 35% 

(Ponholzer e col, 2005), as perturbações do orgasmo oscilam 

entre os 6% (Hayes RD e col, 2008) e os 39% (Ponholzer e col, 

2005), havendo referência a dor durante as relações sexuais entre 

0.5% (Hayes RD e col, 2008) a 15% dos casos (Sidi H e col, 

2005). 

Uma das questões a ter em conta na avaliação das disfunções 

sexuais femininas é que a frequência das relações sexuais não 

pode constituir um parâmetro a ter em conta, tal como é no caso 

dos homens, uma vez que as mulheres são capazes de se manter 

sexualmente activas com o seu parceiro, mesmo padecendo de 

uma disfunção sexual (Sidi H e col, 2005). 

Também na avaliação destas disfunções se observa uma 

grande disparidade de valores, alguns autores defendendo que 

isto se deve aos diferentes instrumentos utilizados para a 

estimativa das disfunções sexuais femininas (Hayes RD e col, 

2008). 

 

 

2.2.2. Disfunções sexuais pós-traumáticas 
 
A vivência de um evento traumático tem consequências por 

vezes devastadoras na vida do indivíduo. As consequências do 

trauma constituem um grande desafio, uma vez que as situações 

traumáticas são, actualmente, uma das causas mais importantes 
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de morbilidade física e psico-social crónica. Nesta matéria, a 

Medicina Legal tem um papel importante pela experiência e 

reflexão que resultam do trabalho diário com vítimas de trauma 

(Magalhães T, Taveira-Gomes A, 2001). Nestes casos, a 

sexualidade é também muitas vezes afectada, cabendo ao perito 

avaliar a presença de uma perturbação do desempenho sexual e 

a sua relação com o trauma sofrido.  

A disfunção sexual pós-traumática não é uma designação 

utilizada com frequência, no entanto, em muitos estudos, e 

mesmo na literatura médica clássica, encontramos referências a 

disfunções sexuais que, pela sua etiologia, cabem nesta 

designação.  

De acordo com os critérios do DSM-IV-TR, algumas das 

disfunções sexuais pós-traumáticas poderiam ser incluídas nas 

disfunções de tipo adquirido, secundário a factores psicológicos 

ou secundário a factores combinados. Dentro deste último 

subgrupo, é importante salientar, por um lado, que as 

especificações relativas a disfunções sexuais secundárias a um 

estado físico geral contemplam muitas situações onde é possível 

incluir casos de disfunções pós-traumáticas: lesões do lobo 

temporal, epilepsia do lobo temporal, patologia traumática da 

medula espinal, neuropatia periférica, parésia generalizada, tabes 

dorsalis, procedimentos cirúrgicos, nomeadamente resseção 

cólica abdomino-perineal, simpatectomia, cirurgia aorto-ilíaca e 

cistectomia radical (American Psychiatry Association, 2006; 

Sadock BJ, Sadock VA, 2007) e, por outro, que alguns casos de 
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disfunções sexuais induzidas por substâncias (American 

Psychiatry Association, 2006), poderão ser consideradas pós-

traumáticas, caso a terapêutica subjacente à disfunção esteja 

associada ao tratamento de uma patologia decorrente do evento 

traumático. 

As disfunções podem, pois, resultar apenas do trauma 

psicológico, apenas do traumatismo orgânico, ou de ambos. 

 

As perturbações psico-sociais, estão presentes em muitos dos 

indivíduos examinados a nível médico-legal e, como já 

amplamente referido, estas podem ser a “única” causa de 

disfunção sexual, ou seja, a vivência do evento traumático e todas 

as consequências psico-sociais que daí advêm, podem estar na 

base das disfunções sexuais pós-traumáticas diagnosticadas. 

Esta é uma questão já levantada pela comunidade científica 

(Jouvencel M e col, 2001; Sack M e col, 2007) e requer, 

claramente, um estudo mais aprofundado. De acordo com o DSM-

IV-TR, classificaríamos esta como uma disfunção de tipo 

adquirido, secundária a factores psicológicos (American 

Psychiatry Association, 2006).  

São exemplos de patologias psiquiátricas frequentemente 

decorrentes de eventos traumáticos, a Perturbação Pós-Stresse 

Traumático (PPST) e a depressão. 

Os sintomas da PPST reflectem-se nas várias áreas da vida 

das vítimas e das suas famílias. As disfunções sexuais são 

frequentes nestes indivíduos, afectando a globalidade da sua 
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resposta sexual, o desejo, a excitação e o orgasmo, agravando 

desta forma a ansiedade (Chudakov B e col, 2008). O tratamento 

desta patologia, nomeadamente a administração de fármacos 

antidepressivos, pode estar também associada a perturbações de 

desejo hipoactivo (Antičević V, Britvić D, 2008).  

O mesmo acontece no caso das vítimas com quadros 

depressivos, havendo referência a diminuição do desejo, 

particularmente nas mulheres (Basson R, Schultz W, 2007; 

Avellanet YR e col, 2008). Ao contrário de outras patologias, a 

relação entre a depressão e a presença de disfunções sexuais 

tem sido mais estudada no sexo feminino, provavelmente por ser 

neste sexo que existe uma maior prevalência de depressão. 

 

Além das situações já tidas em conta nas classificações das 

disfunções sexuais, existem outras situações avaliadas a nível da 

medicina legal (vide infra), que podem ter repercussões na esfera 

da sexualidade, não sendo no entanto explicitamente 

contempladas nas classificações clássicas. Referir-nos-emos, de 

seguida, às situações mais frequentes na avaliação do dano 

corporal pós-traumático, que coincidem com as mais amplamente 

descritas na literatura: os traumatismos pélvicos, os ortopédicos, 

os fenómenos dolorosos, os traumatismos crânio-encefálicos e o 

dano estético associado à diminuição da auto-estima. 

 

O traumatismo cuja relação com alterações a nível da função 

sexual é mais facilmente compreendido e aceite é o traumatismo 
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pélvico. Muitos estudos têm sido levados a cabo no sentido não só 

de mensurar esta relação, mas também de compreender os seus 

fundamentos científicos. Também, neste caso, são as disfunções 

sexuais masculinas e, dentro destas, a disfunção eréctil, que mais 

têm sido alvo de investigação.  

A prevalência de alterações sexuais após um traumatismo 

pélvico varia, de acordo com a literatura entre os 13% (Tornetta P, 

Matta JM, 1996) e os 61% (Metze M e col, 2007).  

A avaliação das disfunções sexuais pós-traumáticas deverá 

ser realizada tão precocemente quanto possível, na tentativa de 

prevenir sequelas permanentes (Metze M e col, 2007). O 

acompanhamento destas situações permite concluir que a 

prevalência diminui com o distanciamento temporal do evento 

traumático, sendo que, segundo Metze (2007), dos 61% dos 

casos com limitações na função sexual após o traumatismo, 

apenas 19% apresentaram disfunções sexuais persistentes. A 

normalização da função sexual poderá não ser atingida antes dos 

dois anos após o traumatismo (Metze M e col, 2007).  

Estas disfunções podem ser de causa neurogénea, de causa 

vascular ou relacionadas com dor pélvica residual (Metze M e col, 

2007). 

Pode haver atingimento do sistema nervoso autónomo ou, 

mais frequentemente, da enervação somática. O plexo 

lombossagrado e o tronco simpático estão anatomicamente 

próximos do anel pélvico posterior; os nervos cavernosos são 

facilmente lesados junto da uretra e, portanto, em relação com o 
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anel pélvico anterior, e o nervo pudendo poderá ser afectado em 

traumatismos do anel pélvico posterior ou anterior (Mark SD e col, 

1995; Machtens S e col, 2001). 

Teoricamente, os vários nervos são atingidos de acordo com a 

sua localização anatómica e, portanto, com a proximidade da 

região lesada, no entanto, a dinâmica do trauma pélvico não é 

linear, pelo que a análise das lesões nervosas não pode ser 

demasiado rígida (Metze M e col, 2007). 

Em termos vasculares, podem ser observadas lesões arteriais, 

venosas ou fístulas arterio-venosas (Malavaud B e col, 2000; 

Levine FJ e col, 2007). Estas lesões são pouco frequentes e são, 

em muitos casos temporárias (Metze M e col, 2007). 

 

Os nervos pudendos têm um papel reconhecido na erecção 

peniana (Guyton AC, 2006), pelo que a sua lesão pode ser causa 

directa de disfunção sexual masculina, mais especificamente de 

disfunção eréctil. Vários traumatismos podem estar associados a 

esta lesão, sendo a maioria dos apresentados na literatura do foro 

ortopédico.  

Além dos casos acima referidos, o tratamento cirúrgico das 

fracturas femorais está também associado a disfunção sexual por 

neuropraxia do nervo pudendo. Esta lesão, estará relacionada 

com o encavilhamento endomedular e a tracção perineal exercida 

durante a cirurgia (Mallet R e col, 2005). 

Muitas outras sequelas de traumatismos ortopédicos 

condicionam alterações na vida sexual, algumas delas muito 
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frequentes nas avaliações médico-legais, nomeadamente dor 

residual e limitações da mobilidade articular. Estas situações são 

mais graves quanto mais jovens são as vítimas e devem, portanto, 

ser prontamente avaliadas (Laffosse JM e col, 2007; Metze M e 

col, 2007). 

Os traumatismos crânio-encefálicos (TCE) estão também 

relacionados com alterações desta índole, havendo estudos que 

revelam taxas de separação entre os casais, após TCE, da ordem 

dos 50% (Jouvencel M e col, 2001).  

A maioria dos casos de TCE está associada a lesão axonal 

difusa, causada pelos mecanismos de aceleração-desaceleração. 

A natureza difusa desta lesão contribui para uma grande 

amplitude de sintomas, incluindo alterações da excitação, da 

atenção, do humor e do comportamento (Ashman T e col, 2006). 

Os lobos frontal e temporal são localizações comuns destas 

lesões, o que poderá condicionar alterações da função do sistema 

límbico, intimamente relacionado com o processamento e 

modulação das respostas emocionais, motivacionais e 

comportamentais (Ashman T e col, 2006) e, desta forma, 

alterações da resposta sexual.  

É importante referir que a gravidade das consequências do 

TCE nem sempre está relacionada com a gravidade das lesões; a 

maioria das vezes as vítimas de TCE graves são prontamente 

avaliadas, tratadas e reabilitadas, enquanto que muitos casos de 

TCE moderados e ligeiros passam desapercebidos, 

condicionando sequelas, em alguns casos, vários anos após o 
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traumatismo inicial (Ashman T e col, 2006). Esta situação acarreta 

dificuldades na atribuição do nexo de causalidade entre o 

traumatismo e os danos observados. 

As queixas da sexualidade têm também um espectro alargado 

tendo como extremos a diminuição do desejo e a desinibição 

sexual, estando esta última mais relacionada com perturbações da 

relação entre os parceiros do com as queixas da própria vítima, já 

que em alguns casos esta não se apercebe da sua mudança de 

atitude (Jouvencel M e col, 2001). Nos homens, vítimas de TCE, a 

presença de problemas ejaculatórios, incluindo ejaculação 

precoce, é referida em 17% a 36% dos casos (Simpson G e col, 

2003), e a diminuição da excitação sexual, relacionada com 

lesões das áreas cognitivas é referida em cerca de 50% (Crowe 

SF, Ponsford J, 1999).  

As disfunções sexuais associadas a TCE nas mulheres têm 

sido pouco estudadas, existindo ainda escassos dados sobre o 

assunto. Apesar da maioria das sequelas dos TCE não serem 

dependentes do género, é provável que as mulheres apresentem 

problemas diferentes relacionados com dor e disfunção endócrina 

(Bell KR, Pepping M, 2001). 

 

A investigação científica tem tido como alvo principal o sexo 

masculino (Bell KR, Pepping M, 2001) e, talvez por isso, a 

importância da imagem corporal na resposta sexual seja um 

assunto ainda pouco estudado. No entanto, é já aceite que as 

sequelas que condicionam alteração da imagem corporal podem, 
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também, interferir com a normal relação do indivíduo com a sua 

sexualidade (Basson R, Schultz W, 2007). Estudos recentes 

revelam que tal como a ansiedade tem um componente 

preponderante na função eréctil masculina, a preocupação com a 

aparência física poderá ter um papel semelhante na resposta 

sexual feminina (Seal BN, Meston CM, 2007). Esta questão é de 

grande relevância na avaliação médico-legal, uma vez que muitos 

são os casos em que apesar de não haver qualquer sequela 

funcional, a vítima apresenta cicatrizes mais ou menos 

desfigurantes, que podem condicionar alterações psicológicas e, 

de acordo com estes estudos, podem justificar certas disfunções 

sexuais. 

 

As disfunções sexuais pós-traumáticas mencionadas não 

podem ser relacionadas apenas com as sequelas observadas, 

mas devem, antes, ser sempre interpretadas no contexto global do 

doente traumatizado. 

Se isto é verdade para todos os tipos de trauma, torna-se mais 

relevante nos casos em que há uma situação de dependência da 

vítima, temporária e/ou permanente. Quando a vítima tem um 

parceiro sexual regular, que a acompanha em todo o processo 

pós-traumático, a relação pode sofrer alterações irreversíveis, 

decorrentes da alteração de papéis, condicionada pela 

hospitalização e pela necessidade de tratamentos subsequentes. 

A hospitalização cria situações onde o corpo é material e 

simbolicamente despido, perdendo o seu mistério, perdendo-se 
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assim a noção de intimidade (Jouvencel M e col, 2001). Nestes 

casos, ambos os elementos do casal sofrem, ainda que por vezes 

o façam individualmente, sem querer ou sequer saber como 

partilhar este sofrimento. O elemento dependente sente que perde 

o seu poder de sedução e o outro sente-se, por vezes, e de facto, 

menos atraído. 

Se a estas questões acrescentarmos qualquer uma das 

sequelas descritas, é fácil concluir que as disfunções sexuais pós-

traumáticas são um problema real que não deverá nunca ser 

relevado para segundo plano, não só pela obrigação que nos 

assiste de as diagnosticar e valorar, mas, essencialmente, pela 

gravidade das consequências que uma má avaliação por parte de 

todos os intervenientes neste processo pode condicionar. 

 

 

2.3. Aspectos médico-legais do Dano Sexual 
 

 

2.3.1. Conceito  
 
O Dano Sexual (DS) constitui um dano não económico (ou 

extra-patrimonial), avaliado e reparado em sede de Direito Civil, e 

corresponde à limitação total ou parcial do nível de 

desempenho/gratificação de natureza sexual, decorrente das 

sequelas físicas e/ou psíquicas, não se incluindo aqui os aspectos 

relacionados com a capacidade de procriação (Vieira DN, 2008).  
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É quantificado numa escala com sete graus de gravidade 

crescente (1/7 a 7/7), cuja fundamentação é obrigatória não só no 

capítulo da “Discussão” mas, também, através da descrição 

correcta e pormenorizada das queixas (funcionais e situacionais) e 

sequelas, nos respectivos capítulos (Vieira DN, 2008). 

 

Também a nível europeu e, de acordo com a Resolução 75/7 

do Conselho da Europa, o DS é considerado um dano extra-

patrimonial (Borobia CF, 1989), que deverá ser avaliado como um 

dano autónomo (Lucas P e col, 2001). A capacidade de 

procriação, não deverá ser tida em conta na valoração deste dano 

(Lucas P e col, 2001). 

Pierre Lucas e col (2001) consideram ainda, que o perito 

deverá descrever o DS, cabendo assim, ao magistrado a sua 

quantificação. 

 

O DS pode manifestar-se através de perturbação do desejo, 

da excitação, do orgasmo ou de dor relacionada directamente com 

o acto sexual ou provocada por este, devido a sequelas 

resultantes do evento traumático ou, ainda, por dificuldades de 

posicionamento, devido também às sequelas traumáticas.  

Significa isto que, tendo sempre em conta o estado anterior da 

vítima, o papel do perito será avaliar a eventual presença de 

disfunção sexual pós-traumática ou perturbação da actividade 

sexual na dependência de sequelas consequentes ao evento 

traumático. Ou seja, avaliar o nexo de causalidade entre a 
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perturbação do desempenho sexual observada e o evento 

traumático em estudo. 

Podemos então considerar que o conceito de DS é um 

conceito mais alargado do que aquele de disfunção sexual, uma 

vez que, em algumas situações se encontram alterações da 

actividade sexual do indivíduo não contempladas nas várias 

classificações de disfunções sexuais. 

 

Além da obrigação legal de avaliar a globalidade dos danos 

sofridos, os médicos têm, também, a obrigação ética de contribuir 

para a promoção da reintegração do sinistrado, em termos 

pessoais, familiares e sociais, já que quando alguém está 

diminuído na sua individualidade, se torna incapaz de se 

relacionar em pleno com o mundo que o rodeia. Uma sequela que 

poderá passar desapercebida a um exame menos minucioso, 

pode causar desajustamentos irreversíveis e perfeitamente 

evitáveis… é muitas vezes o caso do DS. 

 

 

2.3.2. Exame médico-legal 
 

A avaliação deste dano reveste-se de grande complexidade e 

requer muitas vezes uma análise multidisciplinar.  

 

O perito deve, desde logo, atender particularmente às 

condições da entrevista, tentando criar com o sinistrado um clima 
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de confiança que lhe permita abordar um tema tão íntimo como é 

a sexualidade.  

O que se pretende é que a vítima se sinta suficientemente 

confortável para referir espontaneamente estas queixas. No 

entanto, isto nem sempre acontece, e tendo em conta o teor do 

relato (tipo de traumatismo e sequelas apresentadas) pode o 

perito considerar provável a existência de tal patologia e, neste 

caso, deverá ser ele a colocar cuidadosamente a questão. 

Havendo referência a queixas da esfera sexual, dever-se-á prestar 

particular atenção à ressonância afectiva do relato. É também 

essencial avaliar a relação da perturbação de desempenho 

sexual, com a idade e estado anterior da vítima (ex: diabetes, 

insuficiência hepática ou renal, vasculopatias) e com o dano físico 

ou psicológico (epifenómeno do trauma) decorrente do evento 

traumático (Vieira DN, 2008). 

Os antecedentes pessoais, a ter em particular atenção nestes 

casos, são, além dos já referidos, os hábitos de consumo, a 

terapêutica farmacológica, os antecedentes médicos e/ou 

cirúrgicos (depressão, TCE, traumatismos medulares, dos órgãos 

genitais e outros) e as características da vida sexual anterior 

(Magalhães T, 2000), para que seja possível uma comparação e 

valoração das diferenças encontradas após o evento traumático.  

O exame físico deve ser realizado, de acordo com o caso em 

apreço, sendo que em alguns poderá ter uma importância relativa, 

mas nunca negligenciável (Rosseau C e col, 1986). Assim, deve 

ser realizado um exame físico geral, com particular atenção para 
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os caracteres sexuais primários e secundários, sendo essencial 

em algumas situações, a realização de um exame neurológico 

cuidado (pesquisa de sinais neurológicos evocadores de 

atingimento central ou periférico) e a pesquisa dos pulsos 

femorais (Rosseau C e col, 1986; Magalhães T, 2000). 

 

Pelas características particulares deste dano, a sua 

subjectividade é impossível de ser ultrapassada, aliás, como já 

referido. No entanto, apesar da subjectividade constituir uma 

dificuldade para uma avaliação fiável, a sua compreensão é 

também essencial para que se possa avaliar com mais rigor o 

impacto que o dano tem na pessoa, daí o interesse que em muitos 

dos casos poderá ter o contributo da avaliação neuropsicológica. 

 

Apesar de todas as dificuldades referidas, existem 

actualmente exames complementares de diagnóstico (ECD) que 

nos poderão ajudar nesta avaliação e na determinação do nexo 

de causalidade com o evento traumático. As sequelas 

apresentadas poderão ser físicas e/ou psíquicas, daí que os ECD 

englobem várias técnicas. Estes exames serão requisitados de 

acordo com a anamnese e exame físico realizados. 

 

Assim, podem realizar-se estudos endócrinos (doseamentos 

de testosterona, FSH-LH e prolactina), estudos vasculares 

(ecodoppler peniano; NPT – nocturnal penile tumescense test, ICI 

- intracavernosal injection - com PGE1; arteriografia selectiva das 
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artérias pudendas; cavernosonografia e caversosometria, nos 

homens; ecodoppler vulvar, vaginal, clitoriano e do cólo do útero, 

nas mulheres), estudos neurofisiológicos (pesquisa e medida das 

erecções nocturnas por pletismografia peniana, potenciais 

evocados sagrados e regiscan peniano, nos homens; 

fotopletismografia vaginal e medição do pH vaginal nas mulheres), 

estudos imagiológicos (RMN cerebral e PET cerebral), 

espermograma, testes psicológicos (nomeadamente MMPI) e 

exames analíticos de rotina (glicemias, valores lipídicos, função 

hepática, etc.) (Magalhães T, 2000; Allen Gomes F, 2004; Basson 

R, Schultz W, 2007). 

Além destes estudos, pode também haver necessidade de 

recorrer a pareceres de outras especialidades médicas como 

Urologia/Andrologia, Ginecologia, Cirurgia Vascular, Neurologia, 

Endocrinologia, Psiquiatria/Sexologia e, ainda de Psicologia. 

 

Na sequência da recente investigação científica realizada 

nesta área, têm sido propostos novos instrumentos de avaliação, 

nomeadamente questionários auto-aplicáveis que permitem um 

diagnóstico mais objectivo.  

A maioria dos questionários propostos e validados destina-se 

à avaliação das disfunções sexuais masculinas. 

O International Index of Erectil Function (IIEF), é o instrumento 

consensualmente mais usado, tendo inclusive sido já aplicado 

num estudo epidemiológico em Portugal (Teles AG e col, 2008). 

Consiste num questionário de auto-avaliação com 15 itens, que 
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avalia 5 domínios da função sexual masculina: função eréctil, 

orgasmo, desejo, satisfação durante a relação sexual e satisfação 

global. Permite a classificação da disfunção eréctil em 4 graus: 

ausente, mínima, moderada e severa (Teles AG e col, 2008).  

O Quality of Erection Questionnaire (QEQ) foi desenvolvido 

para ser utilizado de forma simples e rápida, por homens que 

estão insatisfeitos com a qualidade das suas erecções, tendo sido 

validado e comparado com outras escalas (Lowy M e col, 2007).  

Outro questionário de fácil utilização, no caso da disfunção 

eréctil, é o Erectile Hardeness Grading Scale (4 graus), 

considerado de grande utilidade devido à sua simplicidade (Lowy 

M e col, 2007). 

O Self-Esteem And Relatinship (SEAR), propõe-se avaliar 

especificamente o impacto que a disfunção tem sobre o indivíduo 

(Lowy M e col, 2007). 

Uma das questões importantes levantada na sequência da 

implementação destes questionários, particularmente pelo SEAR, 

é a valorização da subjectividade do indivíduo, tentando convertê-

la em algo mais objectivo. Ou seja, afirma-se, claramente, que 

mais do que avaliar a existência de erecção, o importante é saber 

como o indivíduo se sente e vivencia a sua sexualidade (Lowy M e 

col, 2007). Isto vai de encontro a algumas das questões aqui 

levantadas, mas note-se que este assunto analisado segundo 

uma perspectiva terapêutica ou médico-legal poderá ter distintas 

implicações. Daí que o perito tenha de ser capaz, não só de 

diagnosticar em termos objectivos as patologias que estão 
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presentes, mas, também, compreender que em alguns casos, 

disfunções mais graves vão ter um impacto psico-social ligeiro em 

determinados indivíduos, enquanto que noutros, embora não 

existam alterações fisiológicas comprováveis por exames 

complementares de diagnóstico, a pessoa vivencia a sua 

sexualidade de forma anormal ou diminuída. 

 

Para a avaliação das disfunções sexuais femininas, o 

questionário mais utilizado é o Female Sexual Function Index 

(FSFI), e tem como objectivo avaliar a função sexual feminina. 

Consiste num questionário auto-aplicável, multidimensional, com 

19 itens, cobrindo 6 domínios básicos: desejo, excitação, 

lubrificação, orgasmo, satisfação e dor. É um questionário 

validado, que tem sido utilizado para discriminar com segurança 

as mulheres com e sem disfunções sexuais, em cada um destes 6 

domínios. Após o preenchimento do questionário, o procedimento 

seguinte é a realização de uma entrevista clínica a fim de 

diagnosticar o tipo de disfunção sexual, com base nos critérios do 

DSM-IV-TR. (Sidi H e col, 2006; Hatzimouratidis K, Hatzichristou, 

2007) 

O Sexual Interest and Desire Inventory-Female (SIDI-F) é um 

instrumento de aplicação clínica com o objectivo de avaliar a 

severidade dos sintomas em mulheres com o diagnóstico de 

perturbação de desejo sexual hipoactivo (Clayton AH e col, 2006). 

Este questionário inclui 13 itens, a maioria dos quais relacionados 

com o desejo, e os restantes com possíveis factores co-mórbidos 
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(outros tipos de disfunção sexual, satisfação geral com o 

relacionamento, humor, fadiga e outros) (Sills T e col, 2005; 

Clayton AH e col, 2006). 

 

Apesar de todos os exames complementares de diagnóstico 

actualmente disponíveis, estamos conscientes de que a avaliação 

de uma perturbação do desempenho sexual na sequência de um 

evento traumático, constitui um trabalho árduo, sobretudo porque 

o estabelecimento do nexo de causalidade encerra, 

particularmente nestes casos, grandes dificuldades. No entanto, 

uma análise exaustiva e criteriosa de todos os achados poderá 

permitir, num grande número de casos, um diagnóstico seguro. 

Para o estabelecimento deste diagnóstico, deveremos ter em 

conta as lesões iniciais, as complicações resultantes e os estudos 

complementares efectuados. Caso não seja medicamente 

constatável dano de etiologia orgânica, deve o perito pronunciar-

se sobre a plausibilidade das queixas, tendo como base os 

elementos anteriormente referidos e a vivência do trauma.  
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Na sequência do que atrás foi referido, constata-se que a 

sexualidade humana encerra questões fundamentais ao bem-

estar e qualidade de vida das pessoas, podendo ter repercussões 

nos relacionamentos inter-pessoais, designadamente a nível 

familiar, social e profissional. 

 

Nessa medida, importa à Medicina, estar atenta a esta 

problemática quando a ela se associam disfunções. A avaliação 

das perturbações do desempenho sexual, nomeadamente das 

disfunções sexuais, impõe muitas dificuldades, mas muito se tem 

investigado nos últimos anos para que se possa não só, 

compreender a etiologia e os mecanismos psico-fisiológicos 

subjacentes a cada uma delas, como também adequar o 

tratamento a cada caso particular. A evolução da medicina sexual 

relaciona-se não só com a necessidade de todos 

compreendermos uma área ainda não totalmente explorada, mas 

também com a assunção de que os problemas da intimidade de 

cada um podem ter soluções que passam por um diagnóstico 

preciso e atempado. 

 

Muitas destas perturbações são de natureza traumática, a elas 

se associando, sempre que possa existir responsabilidade de 

terceiros, questões médico-legais que têm em vista a sua correcta 

avaliação para posterior reparação desse dano. Esta reparação 

poderá constituir um momento fundamental na satisfação e na 
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reintegração da vítima, pelo que a questão deve merecer o 

empenho e atenção de todos os peritos.  

O momento da realização do exame médico-legal deve ser, 

por vários motivos, considerado privilegiado para o diagnóstico 

desta sequela. 

A proximidade entre a vítima e o profissional de saúde é 

muitas vezes apontada como uma das causas para a não 

revelação destas queixas (Lowy M e col, 2006). Mas uma das 

características únicas da peritagem médico-legal é o 

“distanciamento afectivo” entre o médico e a vítima. Esta questão, 

por vezes de difícil compreensão por outras especialidades 

médicas, poderá constituir uma mais valia no diagnóstico das 

sequelas de foro sexual.  

Por outro lado, sabemos que muitas das vítimas sofreram 

acidentes que condicionaram recuperações demoradas e 

dolorosas, resultando muitas vezes em sequelas graves, pelo que 

face a situações tão severas do ponto de vista clínico, na maioria 

destes casos, a normalidade da sua vida sexual não terá sido 

sequer questionada, e os próprios não referiram nunca qualquer 

tipo de queixa. O exame médico-legal poderá, assim, constituir o 

primeiro momento da abordagem clínica e forense do caso. 

Acresce que o desconhecimento, a vergonha, o receio do 

ridículo impedem que estas questões sejam, por norma, 

abordadas. Tal não devia acontecer, uma vez que a saúde sexual 

se inclui na noção geral de saúde e, como tal, não deveria nunca 
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ser negligenciada. Ora, a Medicina Legal poderá constituir uma 

última hipótese para a abordagem médica desta problemática.  

 

Desta forma, os peritos médico-legais devem ter sempre 

presente a possibilidade da existência de um DS e ter a noção da 

importância de uma correcta avaliação de todas as sequelas do 

indivíduo, particularmente aquelas que ao serem normalmente 

esquecidas em avaliações anteriores, podem afectar a vítima para 

sempre. 

No entanto, tal como uma análise prévia que atrás referimos4, 

nos permitiu perceber, existem dificuldades nessa avaliação 

médico-legal; os critérios utilizados para a valoração do DS não 

são sempre uniformes, e quando o DS é considerado pelos 

peritos, nem sempre é descrito, valorado e fundamentado de 

forma adequada. 

Parece-nos, assim, que a avaliação do DS nem sempre se 

realiza e quando tem lugar, nem sempre obedece a critérios 

rigorosos, pelo que importa analisar estes aspectos com mais 

pormenor.  

 

Assim, o objectivo do presente trabalho é, em termos gerais, 

analisar os critérios de valoração do DS numa população de 

peritos portugueses, identificando os pontos fracos da mesma, 

                                                 
4 Trabalho apresentado no 5º Congresso Nacional de Medicina Legal (Ericeira, 
Portugal, 10 e 11 de Novembro de 2006) e nas XVIIèmes Journées 
Internationales Méditerranéennes de Médecine Legale (Constatine, Argélia, 16-
19 de Novembro de 2006) – livros de resumos. 
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tendo em vista contribuir para o repensar da metodologia de 

avaliação do DS. 

 

Os objectivos específicos são os seguintes: 

1. Identificar os tipos de lesões associadas aos casos 

que apresentam perturbações do desempenho 

sexual, numa população de traumatizados por 

acidente de viação; 

2. Avaliar a qualidade da valoração deste dano pelos 

peritos, tendo em conta a sua descrição e os 

critérios científicos usados para a sua 

fundamentação/justificação; 

3. Avaliar a forma como os tribunais repararam este 

dano; 

4. Estabelecer a correlação entre os danos valorados 

pelo perito e pelo tribunal. 
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1. Material 
 

A amostra estudada foi seleccionada a partir dos relatórios 

periciais realizados no âmbito de Direito Civil, no então Serviço de 

Clínica Médico-Legal da Delegação do Porto do Instituto Nacional 

de Medicina Legal e nos Gabinetes Médico-Legais do norte de 

Portugal, dela dependentes. 

A partir da base de dados da aplicação informática 

MedLeg.Net, formam pesquisados os relatórios periciais. Os 

relatórios da Delegação do Porto correspondem aos anos de 2002 

a 2005. No entanto, dada a entrada em funcionamento daquela 

aplicação informática em diferentes períodos nos vários Gabinetes 

Médico-Legais do norte de Portugal, a colheita de informação 

nesses Gabinetes incide em diferentes períodos, a saber: 2003 a 

2005 em Santa Maria da Feira; 2004 e 2005 em Braga, Bragança, 

Chaves, Guimarães, Mirandela, Penafiel e Vila Real; 2005 em 

Viana do Castelo. 

 

Os critérios de inclusão foram os seguintes:  

a) Exames no âmbito do Direito Civil, por ser neste 

âmbito do Direito que o DS é avaliado. 

b) Por acidente de viação, dado ser esta a tipologia 

mais frequente dos traumatismos avaliados em 

sede de Direito Civil. 

c) Vítimas de ambos os sexos e independentemente 

da idade. Não se atendeu à questão do sexo e 
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idade, dado interessar perceber como é que os 

peritos analisam o DS também na perspectiva do 

género e da idade. 

d) Relatórios únicos e concluídos ou finais. 

e) Existência, no relatório pericial, de queixas do 

foro da sexualidade e/ou valoração do DS.  

 

Dos 3612 relatórios no âmbito do Direito Civil pesquisados, 

foram identificados 193 relatórios obedecendo a estes critérios 

(5.3%). Destes, excluíram-se 37, que pela escassez de dados não 

permitiam a análise. Resultou assim, uma amostra final de 156 

casos, que corresponde a 4.3% dos relatórios analisados. 

 

Foram também solicitados aos respectivos tribunais as 

sentenças dos processos relativos aos relatórios médico-legais 

seleccionados. Alguns destes processos terminaram por 

homologação por transacção entre as partes e nestes casos, 

requereu-se o acesso ao pedido do Autor, a fim de se poder 

conhecer se o DS foi invocado pela parte. 
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2. Métodos 
 

 

2.1. Colheita dos dados 
 

Efectuou-se um estudo retrospectivo, com base na análise dos 

relatórios periciais relativos aos exames acima referidos. 

Depois de uma análise de conteúdo dos relatórios, foi 

elaborada uma ficha de colheita de dados. Submeteu-se esta ficha 

a um pré-teste, através da colheita de dados relativos a 69 casos5, 

procedendo-se, nesta sequência, a alguns ajustes que se 

mostraram necessários. A maior parte destes ajustes tiveram a 

ver com um certo número de informações que não eram comuns a 

todos os relatórios e que, por limitarem a análise, conduziram à 

eliminação de algumas variáveis. Estas dificuldades justificam-se, 

essencialmente, pelo facto de ter havido necessidade de recorrer 

a um estudo de natureza retrospectiva. 

 

Os dados foram então colhidos, na sua totalidade, para a ficha 

final que se apresenta no Anexo. 

Esta ficha permitiu analisar várias variáveis, nomeadamente:  

a) Sexo, idade e antecedentes patológicos das vítimas; 

b) Características das lesões resultantes; 

                                                 
5 Trabalho apresentado no 5º Congresso Nacional de Medicina Legal (Ericeira, 
Portugal, 10 e 11 de Novembro de 2006) e nas XVIIèmes Journées 
Internationales Méditerranéennes de Médecine Legale (Constatine, Argélia, 16-
19 de Novembro de 2006) – Livros de resumos.  
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c) Queixas, designadamente álgicas, do foro cognitivo-

emocional e da sexualidade; 

d) Atribuição de DS, para além de outros parâmetros de 

dano como: Quantum Doloris (QD), Dano Estético 

(DE), Prejuízo de Afirmação Pessoal (PAP), 

Incapacidade Permanente Geral (IPG) e Dano Futuro 

(DF); 

e) Presença e tipo de justificação para a atribuição de 

DS pelo perito médico. 

 

Para a descrição das lesões foram considerados 4 grupos de 

lesões, metodologia esta já seguida noutros trabalhos (Magalhães 

T, 1998), e que se adequava ao objectivo da presente análise: 

a) Grupo I: todos os casos de traumatismos de crânio 

e/ou pescoço, excepto aqueles em que está 

associado traumatismo raquimedular;  

b) Grupo II: todos os casos em que houve traumatismo 

raquimedular isoladamente ou associado a outras 

lesões traumáticas;  

c) Grupo III: traumatismo dos membros isolado ou 

associado a outros traumatismos, exceptuando os do 

crânio e os raquimedulares; 

d) Grupo IV: traumatismos do tórax e abdómen e 

traumatismos da face.  
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Foi ainda analisada a existência de outras lesões específicas 

potencialmente relacionadas com a existência de DS, como as 

lesões da bacia e/ou anca e dos órgãos genitais e/ou vias 

urinárias). 

Finalmente, estudaram-se as 47 decisões judiciais obtidas, 

relativas aos casos já concluídos em tribunal, para análise da 

interpretação e valoração judicial deste dano. 

 

 

2.2. Análise estatística 
 

Para a realização da base de dados foi utilizado o programa 

informático Excel 2003 e para o tratamento estatístico dos dados 

foi usado o SPSS 15.0 para Windows. 

Na comparação dos valores dos scores dos diferentes 

resultados, foram utilizados os testes de Mann-Whitney e de 

Kruskal-Wallis. Para avaliar a correlação das variáveis foi utilizado 

o Coeficiente de Correlação de Spearman. A concordância foi 

verificada pelo Coeficiente de Concordância de Kappa e avaliada 

a sua significância. Na comparação de duas variáveis 

independentes e categóricas foi utilizado o Teste de χ2, ou o Teste 

exacto de Fisher conforme adequado. 

 

Os testes foram bilaterais a um nível de significância de 5%, 

para os dois tipos de variáveis. 
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Em alguns casos, dada a importância de se perceber a forma 

como os peritos entendem e descrevem o DS, recorreu-se a uma 

análise simples de conteúdo, transcrevendo-se algumas 

descrições. 
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IV. Resultados 
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1. Análise geral dos casos 
 

1.1. Caracterização das vítimas 
 

A amostra de 156 casos consistiu numa população 

maioritariamente masculina (n=91; 58.3%), apresentando uma 

idade média de 36 anos (Max.=68; mín.=14, DP=13.6). A média 

de idade do sexo feminino (média=35.2, DP=14) é superior à do 

sexo masculino (média=37.2, DP=13.2) não havendo, no entanto, 

diferenças estatisticamente significativas.  

Relativamente à distribuição das idades, verificou-se que a 

maioria das vítimas, tem idade inferior a 46 anos (75.6%), estando 

distribuídas pelos seguintes grupos etários: 1.9% (n=3) entre os 0 

e os 15 anos (uma vítima com 14 anos e duas com 15 anos); 

39.1% (n=61) entre os 16 e os 30 anos; 34.6% (n=54) entre os 31 

e os 45 anos; 19.9% (n=31) entre os 46 e os 60 anos e finalmente 

7 casos (4.4%) com idade superior a 60 anos (Gráf.1). 

 

Apenas em 6 casos (3.9%) foram descritos antecedentes 

patológicos relevantes para a avaliação do dano corporal em 

causa:  

a) uma mulher de 53 anos que havia efectuado 

histerectomia 5 anos antes do acidente em estudo;  

b) dois casos em que existiam sequelas de acidente 

vascular cerebral (homem de 27 anos com 
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hemiparésia espástica direita e mulher de 42 anos 

com perturbações cognitivas);  

c) um homem de 18 anos com história de traumatismo 

crânio-encefálico 3 anos antes do acidente - 

contusão fronto-temporal direita.  

 
Note-se, contudo, que apesar destes aspectos terem sido 

descritos no capítulo dos antecedentes pessoais, além do caso 

referido em primeiro lugar, os restantes não foram depois tidos em 

conta na avaliação do DS. 

 

Noutro caso, uma vítima de 20 anos encontrava-se grávida de 

8 meses, tendo o acidente condicionado morte fetal; tal facto não 

foi mencionado no relatório como facto relevante em termos de 

DS. 

0 20 40 60 80

>60 anos
46-60 anos
31-45 anos
16-30 anos
0-15 anos

1.9%  

23 

23 

39.1% 

34.6%  

19.9%  

4.4%  

 
3( 1.9 % ) 

 

Gráfico 1 – Distribuição das vítimas de acordo com a idade (n=156) 
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1.2. Caracterização das lesões 
 

Para a descrição das lesões consideraram-se os grupos 

descritos no Capítulo anterior. De acordo com esta divisão, a 

maioria dos traumatismos pertencem ao Grupo I, relativo aos 

traumatismos de crânio e/ou pescoço, excepto aqueles em que 

está associado traumatismo raquimedular (n=58; 36%), seguido 

dos Grupos III (traumatismo dos membros isolado ou associado a 

outros traumatismos, exceptuando os do crânio e os 

raquimedulares) e II (traumatismo raquimedular isoladamente ou 

associado a outras lesões traumáticas) - n=54; 34,6% e n=39; 

25%, respectivamente (Graf. 2). O Grupo IV era relativo a 

traumatismos do tórax e abdómen e traumatismos da face.  

Não há diferenças estatisticamente significativas nas várias 

lesões, relativamente à idade (p=0.37) ou ao género (p=0.67), ou 

seja, de acordo com o Teste de χ2, estas variáveis são 

independentes.  

No Grupo II, houve atingimento neurológico em 17 casos 

(44%). Em 6 casos as lesões vertebro-medulares condicionaram 

paraplegia, em 2 tetraplegia, noutros 2 paraparésia, tendo-se 

observado tetraparésia em 2 casos; está ainda descrito um caso 

de síndrome de cauda equina, um caso de lesão neurológica do 

plexo sagrado e 3 casos de lesões neurológicas “minor/não 

especificadas”. Em 6 dos casos acima referidos, as vítimas 

sofreram também TCE. 

No total da amostra, registam-se 65 casos de TCE. 
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Estudaram-se, ainda, outras lesões específicas, 

potencialmente relacionadas com sequelas que podem 

condicionar DS, como as lesões da bacia e/ou anca e dos órgãos 

genitais e/ou vias urinárias.  

Assim, são de salientar 29 casos (18.6%) em que houve 

traumatismo da bacia e/ou anca: 

a) 13 incluídos no Grupo I (9 casos de TCE); 

b) 2 no Grupo II (2 deles com atingimento neurológico); 

c) 14 no Grupo III. 

 

Verificou-se, ainda, que 7 casos (4.4%) apresentavam 

traumatismo dos órgãos genitais e/ou vias urinárias - 3 deles 

0 20 40 60 80

5 

Grupo I 

Grupo I I 

Grupo I I I 

Grupo I V 

54 (35%) 

39 (25%) 

58 (37%) 

5 (3%) 

Gráfico 2 – Distribuição das lesões segundo os grupos definidos (n=156) 

            I Traumatismo de crânio e/ou pescoço, excepto se associado a  traumatismo raquimedular 

           II Traumatismo raquimedular isoladamente ou associado a outras lesões  

          III Traumatismo dos membros isolado ou associado a outras lesões, exceptuando as do crânio e as 

raquimedulares 

         IV Traumatismo do tórax e abdómen e traumatismo da face. 
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incluídos no Grupo I (todos eles com TCE), 3 no Grupo III e 1 no 

Grupo IV. Finalmente, em 2 casos ocorreram, simultaneamente, 

traumatismos da bacia e vias urinárias - 1 incluído no Grupo III e 1 

no Grupo IV. 

 

Desta forma, existiram, no total, 119 lesões que correspondem 

àquelas que mais frequentemente aparecem associadas a 

sequelas do foro sexual, algumas delas aparecendo em 

simultâneo. Tendo isto em conta, verificou-se, então, a existência 

de 100 casos com lesões potencialmente relacionadas com 

perturbações da esfera sexual (64% do total dos casos) (Tabela 

1). 
 

 TCE 

TCE 47 

Lesões 

neurológicas 

Lesões neurológicas 6 9 

Bacia 

e/ou anca 

Bacia e/ou anca 9 2 18 

Genitais 

e/ou vias 

urinárias 

Genitais e/ou vias urinárias   3 0 1 3 

Total 65 17 30 7 

 

Tabela 1 – Distribuição das lesões passíveis de poderem explicar a 

existência de sequelas do foro sexual (n=119) 

 

Em 103 casos (66%) havia referência a queixas da cognição e 

da afectividade e em 134 casos (89%) a queixas álgicas residuais.  
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2. Análise do Dano Sexual 
 

Os 156 casos seleccionados, e em que havia referência a 

eventual perturbação sexual, representam 4.3% do total das 

perícias por acidente de viação, avaliadas em sede de Direito 

Civil, nos períodos e locais estudados. 

 

 

2.1. Critérios de valoração pelos peritos 
 

Dos 156 casos seleccionados, verificou-se que, apesar de no 

relatório pericial, haver referência a perturbação da esfera sexual, 

o DS não foi valorado em 45 casos (28.9%), tendo-o sido apenas 

em 111 (71.1%) (Graf. 3).  

 

Com DS
Sem DS

71.1%

28.9% 

Gráfico 3 – Valoração do DS (n=156) 
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Relativamente a estes dois grupos de casos (Gráf. 3), não se 

observaram diferenças estatisticamente significativas 

relativamente aos vários grupos lesionais. Em relação ao género 

observou-se que o grupo de indivíduos a quem não foi atribuído 

DS é maioritariamente constituído por mulheres (53.3%), ao 

contrário do grupo a quem foi atribuído DS que é constituído 

maioritariamente por indivíduos do sexo masculino (63.1%); estas 

diferenças não são contudo, estatisticamente significativas 

(p=0.06). Em relação à idade, observaram-se diferenças 

estatisticamente significativas, sendo que, a média de idades foi 

significativamente superior nos indivíduos sem DS (41.1 anos vs 

34.0 anos; p=0.003) (Tabela 2). 

 

Assim, para efeito da análise da valoração do DS, passaremos 

a ter apenas em conta a amostra dos 111 casos. 

Neste grupo, o DS foi quantificado em 108 casos (97.3%), 

sendo o valor máximo de grau 5 e o mínimo de 1 (média=2.4; 

moda=1), numa escala de 1 a 5 graus de gravidade crescente6 

(Tabela 3).  

 

 

 

 

 

                                                 
6 Note-se que de acordo com a aplicação informática em uso neste período o DS 
era avaliado numa escala de 5 graus. 
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 Sem valoração 

DS (n=45) 

Com valoração 

DS (n=111) 

 

 n (%) n (%) p 

Sexo 

Masculino 

Feminino 

 

21 (46.7) 

24 (53.3) 

 

70 (63.1) 

41 (36.9) 

 

0.060 

Idade (anos) 

     14-30 

     31-45 

     46-68 

 

12 (26.7) 

15 (33.3) 

18 (40.0) 

 

52 (46.8) 

39 (35.1) 

20 (18.0) 

 

0.003 

Grupos de lesões 

     Grupo I 

     Grupo II 

     Grupo III 

     Grupo IV 

 

17 (37.8) 

7 (15.6) 

19 (42.2) 

2 (4.4) 

 

41 (37.0) 

32 (28.8) 

35 (31.5) 

3 (2.7) 

 

0.254 

 

Tabela 2 – Comparação dos indivíduos com e sem DS, relativamente ao 

género, idade e grupo lesional (n=156)  

 

 
Dano Sexual (grau) n % 

1 35 31.5 

2 30 27 

3 19 17 

4 13 11.8 

5 11 10 

 
Tabela 3 – Quantificação do DS (n=108)  
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Em 3 casos (2.7%), o DS foi apenas descrito nos capítulos 

Discussão e Conclusões. Será certamente importante referir cada 

um destes casos.  

Um deles, diz respeito a um indivíduo do sexo masculino, de 

17 anos, com tetraplegia pós-traumática (IPG=100%) que não 

comunicava, pelo que não foi possível ouvi-lo relativamente às 

eventuais queixas (sendo este facto descrito no respectivo 

capítulo); neste caso, a valoração qualitativa do DS baseia-se no 

seguinte argumento “Incapaz de realizar actividade sexual. 

Actividade sexual impossível”.  

Nos outros dois casos, apesar de ser feita uma valoração 

qualitativa do DS no capítulo respectivo, não há qualquer 

referência a queixas deste foro no respectivo capítulo. Um dos 

casos, refere-se a um homem de 45 anos, com paraplegia pós-

traumática (IPG=50%), tendo sido o DS descrito da seguinte 

forma: “É de admitir como possíveis, face ao traumatismo sofrido, 

as queixas de diminuição da capacidade eréctil, o que é 

corroborado pelo parecer de Urologia do Hospital de S. Marcos”. 

O outro caso diz respeito a um homem de 56 anos que apresenta 

como sequelas Síndroma Depressivo e alterações vasculares 

graves a nível do membro inferior direito (IPG=70%), tendo a 

valoração descritiva do DS constado do seguinte: “É de admitir 

dificuldades acrescidas no desempenho da sua actividade sexual”. 

 

Encontraram-se, portanto, 111 casos em que é feita 

referência, pelo perito médico, à existência de DS, sendo que 
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nestes, as lesões resultantes foram as referidas na Tabela 4, ou 

seja, distribuídas sobretudo, entre os grupos I e III (Grupo I – 

todos os casos de traumatismos de crânio e/ou pescoço, excepto 

aqueles em que está associado traumatismo raquimedular; Grupo 

III – traumatismo dos membros isolado ou associado a outros 

traumatismos, exceptuando os do crânio e os raquimedulares). 

Nestes casos, não se verificaram diferenças estatisticamente 

significativas entre os 4 grupos de lesões estudados (Teste de 

Kruskal-Wallis, p=0.53). É importante salientar, por um lado, que 

se estudaram estatisticamente, apenas os grupos I, II e III, uma 

vez que o grupo IV apresenta apenas 3 casos. 

 
Grupos de lesões n % 

GRUPO I 41 37.0 

GRUPO II 32 28.8 

GRUPO III 35 31.5 

GRUPO IV 3 2.7 

 
Tabela 4 – Distribuição das lesões nos casos em que foi considerada a 

existência de DS (n=111)  

 

Ao compararmos este grupo (n=111), com o grupo das lesões 

potencialmente geradoras de perturbações do desempenho 

sexual (Tabela 1), verificamos que em 24 casos (21.6%), em que 

do acidente resultaram lesões passíveis de se relacionar com o 

DS e, apesar deste ter sido descrito, não foi o mesmo valorado. 

Em apenas um dos casos havia justificação para a não atribuição 

do DS, referindo-se que a disfunção apresentada era secundária à 
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terapêutica farmacológica (“medicação diariamente tomada pelo 

examinado, pela hipertensão e dislipidémia e ainda pela 

arteriosclerose”).  

Interessará fazer referência a algumas das descrições de 

queixas referidas pela vítima, que sugerem a possibilidade de 

existir efectivo DS, e nas quais, por esta razão, seria de esperar 

que os peritos tivessem justificado a não atribuição do DS (caso 

considerassem não existir, efectivamente, nexo de causalidade), 

ou, então, tivessem considerado este dano. As queixas são as 

seguintes: “grave perturbação ao nível da libido”; “dificuldade na 

erecção, por diminuição da turgescência do pénis e diminuição da 

duração da erecção. Toma Viagra®, consegue erecção 

incompleta”; “alterações relacionadas com o quadro clínico” 

(correspondendo este último a um caso de uma vítima de 42 anos, 

do sexo feminino, com tetraplegia, como quadro sequelar); “deixou 

de ter relações sexuais, porque deixou de ter erecções, o que lhe 

provoca grande tristeza e ansiedade”; “abstinência sexual há 

cerca de 1.5 anos (3.5 anos após o acidente) por perda da 

erecção”.  

As restantes descrições, à semelhança da maioria das aqui 

descritas, são demasiado vagas e inespecíficas. Ainda assim, 

podem ser divididas genericamente em dois grandes grupos.  

O primeiro deles, em que da descrição apresentada se 

presume a existência de uma alteração ligeira, pelo que se, 

porventura, devidamente justificado, se poderia aceitar não ter 

repercussão significativa na vida sexual do indivíduo, não 
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havendo, portanto, nestes casos, lugar à valoração do DS (ex: 

“diminuição da libido devido a dor cervical”; “dificuldade 

relacionada com dor a nível lombar”; “dificuldade por dor no flanco 

esquerdo”).  

No outro grupo, as descrições são de tal forma vagas, que 

tornam impossível uma apreciação da gravidade do DS, existindo 

em algumas delas imprecisões de linguagem, nomeadamente na 

terminologia utilizada relativamente às disfunções sexuais (ex: 

“disfunção sexual”; “menor apetite sexual”; “notou alterações, com 

diminuição da qualidade, as relações sexuais são muito mais 

rápidas”; “alterações sexuais”). 
 

Na totalidade dos casos, em que o DS foi atribuído (n=111), 

este não foi descrito a nível das queixas em 19.8% dos casos. 

Nos restantes 80.2% (n=89) e, na maior parte das vezes, foi feita 

referência a dificuldades durante o acto sexual, devido a queixas 

álgicas residuais, na sequência das várias lesões sofridas (29.2%) 

(Tabela 5). 
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Queixas do desempenho sexual n % 

Queixas álgicas não genitais 26 29.2 

Perturbações da erecção 21 23.6 

Perturbações do desejo  10 11.2 

Perturbações do desejo e queixas álgicas não 

genitais  

10 11.2 

Outras queixas 22 25.1 

 
Tabela 5 – Descrição pelos peritos das queixas do desempenho sexual 

(n=89) 

 

 

2.2. Fundamentação da avaliação 
 

Dos 111 casos em que houve atribuição de DS, em 27 casos 

(24.3%) este não foi fundamentado ou justificado pelo perito. 

A justificação dada pelos peritos médicos, nos restantes 84 

casos é a referida na Tabela 6. Note-se que em 50% dos casos as 

justificações eram tão vagas e distintas que não possível agrupá-

las de forma a poderem ser estudadas estatisticamente. Assim, 

como mais frequente, surge a justificação baseada na existência 

de queixas álgicas não genitais. 

 

Verificou-se, ainda, que nestes casos em que é feita a 

fundamentação do DS, o mesmo nem sempre encontra suporte a 

nível da sua descrição no capítulo das queixas (n=16; 19.1%).  

Quanto a estes casos, importa citar dois exemplos. 
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Justificação do DS n % 

Queixas álgicas não genitais 21 25 

Perturbações do desejo  10 12 

Perturbações da erecção 8 9.5 

Perturbações do desejo e queixas álgicas não 

genitais 

3 3.5 

Outras justificações 42 50 

 
Tabela 6 – Justificação pelos peritos do DS atribuído (n=84) 

 

O primeiro, relativo a mulher de 14 anos, com hemiparésia 

esquerda pós-traumática (IPG=80%), sem queixas da 

sexualidade, a quem foi atribuído um DS grau 5, tendo em conta 

que “a forma como se apresenta (dificuldade na expressão verbal, 

gestual e na marcha), serão tudo limitações no futuro”. 

O segundo, relativo a homem de 19 anos, que apresenta 

como sequelas diminuição da mobilidade das várias articulações 

do membro inferior esquerdo (IPG=80%), foi atribuído um DS grau 

4, tendo em conta a existência de “disfunção sexual marcada”.  

Estes casos ilustram realidades diversas. No primeiro, é 

importante salientar o facto de que, apesar de não existir ainda no 

presente qualquer perturbação do desempenho sexual 

(subentende-se que a vítima não iniciou a sua actividade sexual), 

o perito considerou que de acordo com as sequelas é provável 

que tal venha a acontecer no futuro; independentemente do valor 

atribuído, o mais relevante a referir neste caso, é ter sido 

considerado um DS potencial. No segundo caso, há uma clara 

incoerência entre a descrição e a justificação do DS, sendo que a 
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análise dos restantes capítulos do relatório não esclarece o 

diagnóstico feito de “disfunção sexual marcada”, havendo apenas 

referência a queixas de alterações da imagem corporal e 

diminuição da auto-estima, não tendo estas sido relacionadas com 

a atribuição do DS. 

 

Nos 27 casos em que não é feita qualquer justificação sobre o 

motivo da atribuição do DS, este é contudo descrito a nível das 

queixas em 21 casos (77.8%).  

 

Quanto a estes casos em que o DS não é justificado, importa 

citar alguns casos.  

O primeiro é relativo a um homem de 32 anos, com 

tetraparesia pós-traumática, com afasia (IPG=95%); no capítulo 

referente às queixas não há qualquer descrição do DS, havendo 

no entanto referência à afasia como impeditiva de comunicação, 

sendo-lhe depois atribuído um DS grau 5, sem qualquer outra 

justificação. 

O segundo é relativo a um homem de 30 anos, com parésia 

pós-traumática do membro superior direito (IPG=60%); não é feita 

qualquer descrição do DS, sendo atribuído um DS de grau 1, sem 

qualquer justificação.  

Estes dois exemplos parecem-nos importantes, na medida em 

que se tratando de duas situações semelhantes, pelo facto do DS 

não ser descrito ou justificado, são no entanto díspares, uma vez 

que, enquanto no primeiro caso a ausência de descrição é 
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justificada pela afasia de que o sinistrado é portador e, por outro 

lado apesar da ausência de justificação, a atribuição do DS, tendo 

em conta as sequelas apresentadas, se torna compreensível, já 

no segundo caso, não há qualquer descrição ou justificação do 

dano, sendo este atribuído sem que haja qualquer referência em 

todo o relatório a alguma queixa, lesão ou sequela que justifique a 

sua atribuição. Neste último caso, não é perceptível se a 

valoração do DS foi feita na sequência de alguma queixa referida 

pelo sinistrado, ou se o perito o atribuiu tendo em conta as 

sequelas que porventura, na sua opinião, possam justificá-lo.  

 

Para a melhor fundamentação deste dano, os peritos 

apoiaram-se, algumas vezes (n=6), em perícias de outras 

especialidades. Assim, houve lugar a avaliação por: a) Urologia 

em 1 caso; b) Psiquiatria em 3 casos; c) Urologia e Psiquiatria em 

2 casos. 

 

 

2.3. Correlação com outros parâmetros de dano  
 

Analisando a amostra global (n=156), constatou-se que foi 

atribuída Incapacidade Permanente Geral (IPG) em 155 casos 

(99.4%), tendo o valor máximo atribuído sido de 100% e o valor 

mínimo de 5% (valor médio de 35.1%). A esta avaliação acresceu 

a atribuição de Dano Futuro (DF) em 22 casos (14.1%), com o 

valor máximo de 15% e o mínimo de 5% (média de 6.8%). 
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Em todos os casos, foi considerada a existência de Quantum 

Doloris, com o valor máximo de grau 7 e o mínimo de 1 

(média=4.5; moda=5), numa escala de 7 graus de gravidade 

crescente. 

O Dano Estético (DE) foi valorado em 119 casos (76.3%), com 

o valor máximo de grau 7 e o mínimo de 1 (média=3.4; moda=3), 

numa escala de 7 graus de gravidade crescente. 

O Prejuízo de Afirmação Pessoal (PAP) foi considerado em 61 

casos (39.1%), com o valor máximo de grau 5 e o mínimo de 1 

(média=2.9, moda=3), numa escala de 5 graus de gravidade 

crescente. 

A Tabela 7 descreve a atribuição desses danos. 

 

 

Tabela 7 – Outros parâmetros de dano valorados (n=156) 

 

Note-se, contudo, que estes danos estão associados a 

múltiplas lesões resultantes e não apenas àquelas que 

anteriormente consideramos como passíveis de se relacionarem 

mais directamente com o DS. 

Parâmetros de dano Atribuído 

(n; %) 

Min. Max. 

Incapacidade Permanente Geral 155; 99.4 5 100 

Dano Futuro 22; 14.1 5 15 

Quantum Doloris 156; 100 1 7 

Dano Estético 119; 76.3 1 7 

Prejuízo de Afirmação Pessoal 61; 39.1 1 5 
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Utilizando o coeficiente de correlação de Spearman, verificou-

se existir correlação entre a atribuição de DS e a atribuição de 

IPG, QD, DE e PAP, o que pode estar relacionado com a 

atribuição dos danos no mesmo sentido da sua gravidade (Tabela 

8). 

 

 
Tabela 8 – Correlação dos diversos parâmetros de dano com o DS (n=156) 

 

 

3. Análise das decisões judiciais relativas aos casos 
 

Dos 156 relatórios analisados, 29 “eram particulares”, não 

havendo, portanto, na presente análise, possibilidade de recurso a 

sentenças judiciais. Dos restantes casos, foi-nos dada resposta 

por parte do tribunal em 65 dos casos. Note-se, contudo, que em 

18 deles o julgamento ainda não havia sido concluído. Foram-nos 

portanto, remetidas 47 decisões judiciais.  

 

Destas, verificou-se que 31 processos haviam terminado por 

homologação por transacção entre as partes e nestes, requereu-

Parâmetros de dano rS p   n 

Incapacidade Permanente Geral 0.61 <0.001 106 

Dano Futuro 0.28 0.37 12 

Quantum Doloris 0.52 <0.001 108 

Dano Estético 0.54 <0.001 85 

Prejuízo de Afirmação Pessoal 0.70 <0.001 52 
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se o acesso ao pedido do Autor, que nos foi enviado em 14 casos. 

Num outro caso foi extinta a instância por inutilidade 

superveniente da lide.  

Desta forma, foi possível analisar apenas 29 sentenças (19% 

do total dos casos). 

 

Quanto ao DS, constatou-se que, independentemente do 

mesmo ser descrito ou quantificado pelo perito médico, este é 

poucas vezes “invocado” pelos advogados no pedido do Autor 

(n=4; 30%) – note-se que esta análise se baseou apenas nos 14 

casos em que, após solicitação, nos foi enviado o pedido do Autor. 

Nestes, não foi possível averiguar se estes factos foram provados, 

uma vez que terminaram por homologação entre as partes. 

Importa salientar um dos pedidos do Autor em que é feita 

referência ao seguinte facto: “Durante o período em que se 

manteve na situação de Incapacidade Temporária Absoluta, a 

Autora ficou incapaz (…) de cumprir com os seus deveres 

conjugais”; esta salvaguarda é feita, pela menção da existência de 

eventual DS durante o período de danos temporários. 

 

Relativamente às sentenças, o DS foi considerado como um 

parâmetro de dano relevante para a definição da indemnização 

em apenas 1 caso. Tratava-se de uma mulher de 32 anos, com 

várias sequelas a nível do membro inferior direito – artrite do 

joelho, cicatrizes, anquilose do tornozelo, rigidez da 1ª articulação 

do 1º e 2º dedos do pé (IPG=30%); o DS é descrito no relatório 
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pericial como “dificuldade em efectuar o coito completo, devido às 

dores que sente, tanto nas ancas como no joelho esquerdo, para 

além de se sentir afectivamente deprimida, inibida, complexada, 

inferiorizada, o que lhe diminuiu a libido”; foi atribuído pelo perito 

um DS de grau 3, justificado pela “dificuldade em realizar o acto 

sexual completo e da forma tradicional, tendo em conta a limitação 

de abertura das ancas e as dores de que sofre no membro inferior 

esquerdo”; na sentença foi considerado provado este facto, tendo 

como base o texto elaborado pelo perito para a justificação da 

atribuição do DS.  

 

Houve acesso aos “Factos Provados”, em apenas 16 casos. 

Destes, em 5 havia menção a queixas do foro da sexualidade, 

sem no entanto haver referência à existência de DS.  

Em 4 deles, as alterações foram consideradas como provadas.  

Um destes, dizia respeito a um dos casos já mencionados, em 

que o DS foi valorado na sua forma qualitativa (homem de 56 

anos, IPG=70%), tendo sido dado como provado que “o Autor viu 

o seu padrão sexual ser alterado, inicialmente, devido ao 

afastamento do domicílio pelas fracturas sofridas, os vários 

tratamentos e as várias operações e, posteriormente pela 

incapacidade de mobilização e dor”. Neste caso, o texto da 

sentença vai além do que foi descrito no relatório pericial e, 

novamente se considera a existência eventual de DS no período 

de danos temporários.  
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Um outro caso, refere-se a um indivíduo do sexo masculino 

com paraplegia pós-traumática, a quem foram atribuídos pelo 

perito os seguintes danos: IPG=100%, QD=7, DE=7, PAP=5 e 

DS=5; o DS foi descrito da seguinte forma: “sem erecção e sem 

ejaculação”, mas não foi justificado. É interessante a análise do 

texto da sentença referente aos factos provados relacionados com 

a prova pericial, uma vez que todos os danos são dados como 

provados, havendo menção explícita a cada um deles, excepto ao 

DS, fazendo-se ainda assim referência a “impotência sexual”.  

Num outro caso, foi considerado como provado que o 

sinistrado, do sexo masculino, de 21 anos, com tetraparésia pós-

traumática “ficou impossibilitado de retirar compensações 

afectivas e sexuais do exercício da sua função sexual, quer na 

parte reprodutiva, quer na parte da libido, uma vez que (…) ficou 

com impotência sexual”; no relatório pericial foi atribuído um DS 

de grau 5, não descrito mas fundamentado por “estar limitado a 

uma cadeira de rodas”.  

O último dos 4 casos, diz respeito a uma mulher de 53 anos, 

que apresenta como sequelas raquialgia e toracalgia residuais, e 

agravamento de Síndrome Depressivo (IPG=20%), a quem não foi 

atribuído DS, tendo no entanto este sido descrito da seguinte 

forma: “dificuldade na consumação do acto sexual que se admite 

pela fractura do sacro devendo também ter-se em atenção os 

antecedentes de histerectomia bem como a componente 

depressiva; na sentença foram consideradas como provadas 

“limitações a um normal desempenho sexual”. Este caso merece 



O Dano Sexual. 
Contributo para a avaliação médico-legal dos danos na pessoa 

   110 

alguma atenção, na medida em que, por um lado, foi considerado 

que a histerectomia poderia estar relacionada com a existência de 

DS, sem uma justificação para tal e, por outro, que a presença de 

Síndrome Depressivo poderia justificar o DS, o que é verdade, 

mas não no sentido da sua exclusão. 

Importa, ainda, mencionar um caso de uma mulher de 58 

anos, com sequelas várias a nível dos membros superior e inferior 

direitos – cicatrizes, diminuição da mobilidade articular do ombro, 

amiotrofia do braço, défice a nível da mão e rigidez da anca 

(IPG=35%), em que o DS foi descrito (“disfunção sexual”), mas 

não foi quantificado; no decurso do julgamento não ficou como 

provado que “após o acidente nunca mais conseguiu manter 

relações sexuais com o marido”. 
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V – Discussão 
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A sexualidade faz parte integrante da natureza humana e daí a 

sua importância, que vai para além das necessidades 

reprodutivas. Acresce a este facto, a circunstância de que os 

humanos associam o sexo ao amor e aos afectos, razão pela qual 

o sexo e a sexualidade mantêm a sua importância mesmo com o 

avançar da idade (Lowy e col, 2006), assumindo um papel 

preponderante na manutenção harmoniosa de relações 

interpessoais e familiares, e no bem-estar individual. 

 

Apresentaremos a discussão dos resultados do presente 

trabalho, tendo em conta aqueles que foram os objectivos 

específicos aqui traçados. 

 

Importa reforçar, antes de mais, que os relatórios colhidos e 

analisados, não o foram em iguais períodos para a Delegação do 

Porto e para os diversos Gabinetes Médico-Legais, isto porque os 

relatórios foram pesquisados a partir da base de dados do 

programa MedLeg.Net e foi analisado um período entre 2002 a 

2005, período esse, no qual apenas a Delegação contou com este 

programa operacional na sua totalidade. Já nos Gabinetes a sua 

implementação foi gradual, pelo que a amostra de 3612 relatórios 

analisados, não corresponde, efectivamente, a todos os exames 

realizados, no âmbito de Direito Civil, no norte de Portugal, no 

período em análise. 
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Por outro lado, os valores de perturbações do desempenho 

sexual pós-traumáticas encontradas neste estudo, dificilmente 

podem ser comparados com outros estudos porque os conceitos e 

as terminologias utilizadas não são uniformes. 

 

 

1. Caracterização dos diversos tipos lesões associadas a 
casos com referência a perturbação do desempenho sexual  

 

Tendo em conta que a amostra estudada diz respeito a vítimas 

de acidente de viação, será conveniente compará-la com outros 

estudos cujas lesões têm a mesma etiologia. Para tal, recorreu-se 

a um estudo efectuado em área geográfica aproximada e pelos 

mesmos serviços médico-legais, que analisa os diferentes 

parâmetros de dano em relação aos acidentes de viação em geral 

(Magalhães T e col, 1998).  

 

No presente trabalho, a amostra total (n=156) foi constituída 

por uma população maioritariamente masculina (58%), havendo, 

no entanto, uma menor preponderância do sexo masculino 

quando comparada com o estudo anteriormente citado (67%), o 

que poderá significar que as mulheres estão mais representadas 

nos casos em que existe DS associado, ou que os homens 

referem menos vezes esta queixa. 

Nesta questão relativa ao género, não é possível fazer uma 

análise comparativa com estudos sobre disfunções sexuais, 
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importando apenas salientar que a maior parte dos estudos são 

relativos ao género masculino, parecendo sugerir que esta 

problemática é particularmente importante neste género (Feldman 

H e col, 1994; Ansong SK e col, 2000; Chew KK e col, 2000; 

Martin-Morales A e col, 2001; Tengs TO, Osgood ND, 2001; 

Rosen RC e col, 2005; Zohdy W e col, 2007; Teles AG e col, 

2008). No entanto, num estudo de Nicolosi (2006) as mulheres 

parecem estar mais representadas do que os homens (há 

referência a disfunção sexual em 32 % das mulheres e em 23% 

dos homens). Mas, não se pode quanto a este aspecto, retirar 

qualquer conclusão do presente trabalho. 

 

Relativamente à distribuição etária das vítimas, a amostra em 

estudo diz respeito a uma população globalmente jovem, com 

uma média de idades de 36 anos. A maioria, apresenta idades 

compreendidas entre os 30 e os 60 anos (55%), verificando-se 

que os peritos consideram, raramente, este dano em menores de 

16 anos (apenas 3 casos, sendo um de 14 e dois de 15 anos), da 

mesma forma que o consideram também raramente a partir dos 

60 anos (Gráf. 1, Tabela 2). Fica portanto a dúvida, sobretudo em 

relação a este grupo de indivíduos mais velhos, se os 

preconceitos relacionados com a sexualidade na terceira idade 

não estão aqui a afectar quer a perspectiva da vítima, quer a do 

perito.  

Ainda sobre a distribuição etária, no estudo de Magalhães e 

col (1998), o grupo entre os 30 a 60 anos constituiu apenas 40% 
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dos casos, ou seja, ligeiramente inferior aos 55% aqui obtidos, o 

que pode corroborar a tese de que para efeito de valoração do DS 

as idades extremas são menos consideradas pelos peritos. 

É um facto, que a literatura refere que as disfunções sexuais 

aumentam com a idade (Laumann E e col, 1999; Ansong SK e col, 

2000; Martin-Morales A e col, 2001; Laumann EO e col, 2007), o 

que poderá prejudicar o estabelecimento do nexo de causalidade, 

com situações pós-traumáticas neste grupo etário. Mas há 

também que ter em conta que a sexualidade nesta fase da vida 

não pode ser menosprezada e que, cada vez mais, esta vem 

revelando a sua importância para a qualidade de vida das 

pessoas, pelo que o factor idade não deveria condicionar a 

avaliação deste dano. Além do mais, as disfunções sexuais, e 

designadamente a disfunção eréctil, apesar de ver a sua 

prevalência aumentar com a idade, não é uma inevitabilidade 

desta (Teles AG e col, 2008).  

 

O estado civil não foi considerado neste estudo, por se ter 

partido do pressuposto, que não deveria ser uma variável passível 

de influenciar a valoração deste dano. No entanto, tal terá 

constituído uma lacuna do estudo, uma vez que, poderia ter sido 

possível averiguar, tal como para o género e para a idade, a 

existência de eventuais preconceitos, por parte das vítimas e/ou 

dos peritos, quanto à relação do DS com este factor. 
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Relativamente aos traumatismos que poderão estar na base 

da existência de perturbações do foro sexual, verificamos, no 

presente estudo, que a maioria das lesões (36%), se incluem nos 

traumatismos de crânio e/ou pescoço (excepto aqueles em que 

está associado traumatismos medular), e nos traumatismos dos 

membros (isolado ou associado a outros traumatismos, 

exceptuando os do crânio e os raquimedulares) (35%). O trabalho 

de Magalhães e col (1998) identifica, para os acidentes de viação 

em geral, respectivamente, valores de 18% e 33%, o que pode 

significar que na amostra agora em análise, os TCE estão mais 

representados. Efectivamente, a bibliografia também identifica os 

TCE como traumatismos passíveis de se associarem a disfunções 

sexuais, devido, entre outras causas, a perda da intimidade sexual 

(Jouvencel e col, 2001) e, também, a perturbações da ejaculação 

em 17% a 36% dos homens (Simpson G e col, 2003). 

 

Já quanto aos traumatismos dos membros, estes representam 

uma grande parte da amostra, não só porque as lesões 

ortopédicas nos membros inferiores são as mais frequentes nos 

acidentes de viação (Magalhães T e col, 1998) mas, muito 

particularmente neste caso, porque os peritos consideram as suas 

sequelas (queixas álgicas não genitais – Tabela 5) como passíveis 

de limitar as práticas sexuais, tanto em razão da dor, só por si, 

como pela dor despertada por determinadas posições e 

movimentos. De qualquer forma, podem existir outras causas para 

justificarem disfunções sexuais associadas a estes traumatismos, 
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como a fractura femoral associada a disfunção eréctil, em 40.5% 

dos casos (Mallet R e col, 2005), aspecto já atrás referido. 

Os traumatismos raquimedulares (isolados ou associados a 

outras lesões traumáticas) representam 25% dos casos em que 

há referência a perturbação do foro sexual. Efectivamente, a 

literatura refere os traumatismos vertebro-medulares 

frequentemente associados a disfunções sexuais. É o caso das 

conhecidas situações de paraplegias e tetraplegias, mas outras 

existem, sendo que, os traumatismos medulares completos estão 

associados a perturbações da ejaculação em 96% dos casos de 

lesões altas e em 82% dos casos de lesões baixas (Rees PM, 

2007). No entanto, importa salientar que o orgasmo é possível em 

indivíduos com secção completa da medula espinal, evidenciando, 

por um lado, a importância da resposta encefálica no ciclo sexual 

(Basson R, Schultz W, 2007) e, por outro, que é essencial avaliar 

cada caso como sendo único (Machado Vaz J, 2007). 

Foi ainda realizada uma análise pormenorizada de outras 

lesões mais especificamente relacionadas com perturbações do 

desempenho sexual (Tabela 1), designadamente os traumatismos 

da bacia e/ou anca (19%) e dos órgãos genitais e/ou vias urinárias 

(5%). A literatura identifica o traumatismo pélvico como associado 

a disfunções sexuais persistentes entre os 13% (Tornetta P, Matta 

JM, 1996) e os 61% (Metze M e col, 2007). 
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2. Metodologia de avaliação do Dano Sexual 

 
2.1. A obrigação de o avaliar 

 

A eventual existência de DS não parece ser analisada por 

rotina nas perícias médico-legais, como sugerem os resultados 

deste estudo, em que há referência à presença de perturbações 

do desempenho sexual apenas em 4% dos casos. Note-se que a 

literatura, tal como descrito na Introdução deste trabalho, apesar 

de não apresentar taxas associadas de forma genérica às 

situações pós-traumáticas, apresenta valores associados a 

determinadas patologias, que deixam prever que esta taxa, agora 

de 4%, pudesse ser, efectivamente, mais elevada. A este 

propósito, registe-se como curioso, que no exaustivo trabalho 

sobre acidentes de viação já anteriormente citado (Magalhães T e 

col, 1998), apesar de serem descritos diversos parâmetros de 

dano, o DS não é considerado, o que pode corroborar a ideia de 

que este, efectivamente, não é suficientemente tido em conta.  

 

As razões serão várias, e já foram sendo apontadas. O ensino 

actual da medicina em Portugal não inclui, na maioria dos 

estabelecimentos de ensino, formação capaz na área da medicina 

sexual, disto resultando um natural desconhecimento destas 

questões, o que acarretará uma desvalorização da sexualidade na 

avaliação geral dos doentes.  
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Por outro lado, a avaliação de uma perturbação do 

desempenho sexual é uma tarefa complexa, que exige 

conhecimento e experiência. Mas tal não justifica a sua não 

avaliação, uma vez que, constitui obrigação do perito médico-legal 

procurar adquirir capacidades, nas diversas áreas necessárias ao 

desempenho da sua função (Magalhães T e col, 2008).  

Nos exames realizados em sede de Direito Civil, cabe ao 

perito avaliar todas as sequelas decorrentes do evento traumático, 

conhecendo a doutrina médico-legal e a existência de vários 

danos a avaliar; um deles é, sem dúvida, o DS (Magalhães T, 

2000; Lucas P e col, 2001, Vieira DN, 2008), apesar da Tabela de 

Indemnizações portuguesa7 parecer ignorá-lo.  

 

Não será exigível, que todos os peritos sejam capazes de 

avaliar sozinhos todas as situações em que existe uma 

perturbação do desempenho sexual, nem tal seria desejável, 

porque em muitos casos importa esclarecer o diagnóstico através 

do recurso a outras especialidades e a exames complementares 

de diagnóstico, mas é fundamental que os peritos sejam capazes 

de diagnosticar todas as possíveis disfunções sexuais e, sempre 

que necessário, orientem as vítimas para os adequados exames 

de especialidade (Neurologia, Endocrinologia, Ginecologia, 

Urologia/Andrologia, Psiquiatria/Sexologia e/ou Psicologia, entre 

outros) e/ou complementares.  

                                                 
7 Portaria n.º 377/2008 de 26 de Maio 
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O que não poderá acontecer é o esquecimento de 

averiguação de eventuais casos. Não é grave que admitamos as 

nossas limitações - a ciência deve ser complementar e não 

absolutista - o grave é desconhecermos as nossas obrigações e, 

mais grave ainda, quando esse desconhecimento seja causa de 

injustiças e da perpetuação de situações patológicas, 

eventualmente curáveis. 

 

Várias causas foram já apontadas para a subvalorização deste 

dano. No entanto, há que ter em conta que esta subvalorização 

está, também, na dependência directa de factores relacionados 

com a vítima. 

Esta nem sempre refere queixas relacionadas com a 

sexualidade, por vários motivos. Se é verdade que a vergonha é 

uma dessas razões, a falta de percepção do problema é também 

uma questão relevante. Não só acontece que o indivíduo se 

acomoda à sua nova situação, como também, nem sempre tem a 

noção que está perante um problema médico, potencialmente 

tratável. Isto decorre da falta de conhecimento deste tipo de 

patologias, em íntima relação com o tabu de que a sexualidade 

ainda se reveste (Magalhães T, 2000). 

 

O médico, esse sim, tem obrigação de ter um conhecimento 

mais aprofundado destes assuntos, pelo que lhe competirá 

analisar sempre, nos casos pós-traumáticos, a possibilidade de 

existência deste dano.  
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2.2. Tipologia do dano 

 

Antes de se analisar o tipo de dano que está em causa avaliar, 

haverá que deixar duas notas, uma relativa à sua designação e 

outra à escala usada para a sua quantificação. 

 

 

a) Designação 
 

Tendo em conta, a já inúmeras vezes referida, necessidade de 

uniformização de critérios de avaliação do dano corporal, talvez 

fosse importante começar pelo aspecto mais básico, a 

designação.  

Durante a realização deste estudo, foi sempre usada a 

designação de DS, no entanto, também esta não é utilizada por 

todo o universo médico-legal. À data de início deste projecto, esta 

era uma designação utilizada no INML, pelo que foi essa a 

adoptada. No entanto, nas últimas publicações da área, uma 

designação frequentemente utilizada é a de Prejuízo Sexual 

(Vieira DN, 2008).  

Tal poderá parecer uma pura questão de semântica, no 

entanto, é nos pequenos pormenores que se faz a diferença e é 

também neles que podem começar as dificuldades na articulação 

e no bom entendimento entre os diversos actores que intervêm 

num processo.  
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Neste caso, a designação com que mais nos identificamos é a 

de Dano Sexual, tal como a designação de Dano Estético, pelo 

facto de estar em causa a avaliação do “Dano” corporal ou, melhor 

dizendo, na pessoa. Esta opção não virá, contudo, na linha das 

designações utilizadas por Pierre Lucas e colaboradores (2001) – 

Préjudice Sexuel, Préjudice Esthétique e Atteint à l’agrément. 

 

 

b) Escala 
 

Outro aspecto a que importa atender é a escala de avaliação.  

A actual doutrina médico-legal parece defender que a 

avaliação do DS deve ser feita numa escala de 7 graus (1/7 a 7/7) 

de gravidade crescente (Vieira DN, 2008). No entanto, a aplicação 

informática utilizada para a realização dos relatórios 

(MedLeg.Net), e nos quais se baseou o presente estudo, 

considera(va) uma escala de 5 graus (1/5 a 5/5) de gravidade 

crescente. 

Neste caso, é nossa convicção que a escala ideal seria a de 7 

graus, dado ser essa a que se aplica ao Dano Estético e ao 

Quantum Doloris, diminuindo-se assim o possível “ruído” que a 

utilização de metodologias muito diversas para avaliar danos 

“semelhantes” possa causar. 

Refira-se que na única sentença judicial em que foi 

considerada a existência de DS, a escala utilizada foi a de 5 graus 

de gravidade crescente. 
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c) Tipo de dano 
 

Importa, neste momento, reflectir sobre o tipo de dano em 

causa. 

No caso das disfunções sexuais orgânicas, poderá colocar-se 

a questão do DS poder ser avaliado apenas enquanto 

Incapacidade Permanente Geral (IPG), ou de ambas as formas. 

Numa análise exaustiva da Tabela de Avaliação de Incapacidades 

Permanentes em Direito Civil8, no que concerne às referências a 

alterações do foro da sexualidade, verifica-se haver indicação da 

necessidade de valoração do compromisso sexual, incluída na 

IPG, nos casos de tetraparésia, hemiparésia e paraparésia, cujas 

instruções referem especificamente que a valoração da IPG, 

nestes casos, deve ser realizada “segundo o compromisso 

funcional, motor e sensitivo, a nível da marcha e da manipulação, 

bem como o compromisso sexual e dos esfíncteres, tendo em 

conta as suas repercussões nas AVD”; também o Síndrome de 

cauda equina, deve ser avaliado “segundo o compromisso 

sensitivo, sexual e dos esfíncteres, tendo em conta as suas 

repercussões nas AVD”. Ou seja, nestas situações específicas, as 

instruções da Tabela, orientam o perito para avaliar eventuais 

disfunções sexuais e incluir a sua valoração na IPG final.  

No capítulo relativo ao Sistema reprodutor, no que concerne 

ao sexo feminino, não há lugar a avaliação de qualquer disfunção 

sexual; apenas a perda de órgão (histerectomia, ooferectomia, 

                                                 
8 Decreto-Lei n.º 352/2007 de 23 de Outubro 
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mastectomia) ou a infertilidade, são alvo de desvalorização. Já em 

relação ao sexo masculino, há referência a perda de órgão 

(orquidectomia e perda de pénis), a esterilidade e, há ainda, ao 

contrário do sexo feminino, referência específica à disfunção 

eréctil. Note-se que a questão do dano na reprodução, deve ser 

avaliada independentemente do DS, sendo que a disfunção eréctil 

e a perda de pénis, apesar de estarem integradas neste capítulo, 

também devem ser consideradas para efeitos de DS. 

No capítulo referente ao Sistema glandular e endócrino, faz-se 

novamente menção a alterações de desenvolvimento sexual, 

relativamente ao panhipopituitarismo, a alterações das 

suprarenais e das gónadas; em qualquer destes casos, a 

referência é feita em termos de dano futuro, assim, lê-se, 

respectivamente: “Caso se verifique antes da puberdade, deve 

atender-se ao dano futuro, que se traduzirá particularmente em 

alterações a nível do crescimento e do desenvolvimento sexual, 

necessitando de nova avaliação findo o período pubertário”; “Caso 

se verifique antes da puberdade, deve atender -se ao dano futuro, 

que se traduzirá particularmente em alterações a nível do 

desenvolvimento, nomeadamente sexual, necessitando de nova 

avaliação findo o período pubertário” e “Caso se verifique antes da 

puberdade, deve atender -se ao dano futuro, que se traduzirá 

particularmente em alterações a nível do crescimento, do 

desenvolvimento sexual e da fecundidade, necessitando de nova 

avaliação findo o período pubertário”. 
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No restante texto da Tabela9, não há qualquer outra referência 

a alterações da esfera da sexualidade. 

 

Mas porque será, que de todas as perturbações do foro 

sexual, as únicas que a Tabela prevê avaliar, de facto ou de forma 

mais concreta, são a disfunção eréctil e a perda de pénis? Por 

serem as únicas que consideram objectiváveis? Consideram a 

disfunção eréctil, por ser esta a disfunção sexual mais investigada 

até ao momento? Não reflecte este facto uma profunda injustiça 

na avaliação das restantes disfunções sexuais? 

 

A Tabela Europeia (Guide-Barème, 2007), é ainda mais parca 

em referências à esfera sexual, limitando-se, no capítulo da 

Reprodução, a considerar, no caso da mulher, a perda de órgão 

(histerectomia, ooferectomia e mastectomia) e a esterilidade e, no 

caso do homem, do mesmo modo, a perda de órgão 

(orquidectomia e perda do pénis) e a esterilidade. Ao contrário da 

Tabela de Avaliação de Incapacidades Permanentes em Direito 

Civil10, não considera a disfunção eréctil. No capítulo consignado 

ao Sistema Endócrino, tal como a Tabela portuguesa, é 

considerada a perda de gónadas. 

 

Importará assim, reflectir sobre as questões inicialmente 

colocadas. É nossa opinião, que tal como acontece com o Dano 

                                                 
9 Decreto-Lei n.º 352/2007 de 23 de Outubro 
10 Decreto-Lei n.º 352/2007 de 23 de Outubro 
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Estético (de acordo com as instruções da Tabela portuguesa11), 

também as alterações da esfera sexual, devem, sempre que 

houver lugar a tal, ser valoradas como IPG e, simultaneamente, 

como um dano particular (DS), tal como parece ser concordância 

de Pierre Lucas e col (2001) e Duarte Nuno Vieira (2008). 

Defendemos este ponto, com base, no facto da sexualidade não 

ser uma mera função biológica, tendo uma repercussão 

fundamental no equilíbrio psico-social do indivíduo (Ronchi GU, 

1992). Assim, nos casos em que a Tabela de Avaliação de 

Incapacidades Permanentes em Direito Civil, consigna a 

valoração destas sequelas enquanto dano biológico, o perito 

deverá valorá-las a nível da IPG e do DS, se, de facto, se 

verificarem, também, os pressupostos da valoração deste dano. 

Mas, fundamental, é que os critérios sejam uniformes e que 

todos os peritos avaliem da mesma forma, para que não se criem 

desigualdades na reparação e para que fique claro para os 

magistrados, advogados e seguradoras, quais as linhas 

orientadoras seguidas em termos de avaliação pericial. 

 

Outra questão, também relacionada com o tipo de dano, tem a 

ver com o facto, deste poder ser temporário e/ou permanente.  

O DS tem sido considerado como um dano permanente (Vieira 

DN 2008). Mas os danos temporários são também susceptíveis de 

                                                 
11 Decreto-Lei n.º 352/2007 de 23 de Outubro, Instruções Gerais: (…) 2- Cada 
sequela deve ser valorizada apenas uma vez, mesmo que a sua sintomatologia 
se encontre descrita em vários capítulos da tabela, excepção feita à valorização 
do dano estético. (…) 
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reparação, e sabemos que muitas situações traumáticas 

condicionam a existência de perturbações sexuais temporárias, tal 

como estéticas e, porventura, outras.  

A maioria dos exames periciais são realizados vários anos 

após o evento traumático, pelo que no momento da avaliação é 

possível que o indivíduo não apresente já, qualquer alteração da 

esfera sexual, sendo no entanto muito provável que tal tenha 

acontecido durante o período de danos temporários - não só nos 

casos óbvios de internamentos prolongados, como também em 

situações que nos podem passar desapercebidas, mas em que a 

vivência do evento traumático causou uma disfunção temporária 

da vida de relação, incluindo da vida sexual.  

Não é prática comum, esta valoração em termos temporários, 

mas consideramos que tal possibilidade merece ser ponderada.  

A análise das sentenças judiciais permitiu observar que este 

não é um facto alheio à comunidade jurídica, surgindo discutida no 

pedido do Autor, num dos casos estudados (descrito no capítulo 

dos “Resultados”). Nestes casos, poder-se-ia incluir esta limitação 

na valoração do Quantum Doloris. Mas porque não considerar um 

Dano Sexual temporário, desde que fundamentado? 

 

Uma outra questão que deve ser objecto de reflexão prende-

se com a valoração do DS enquanto dano futuro. Como avaliar o 

DS em indivíduos que ainda não iniciaram a sua actividade 

sexual? Tal poderá aparentar um excesso de zelo, mas senão, 

vejamos apenas dois exemplos, os casos de tetraplegias pós-
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traumáticas ou TCE com sequelas graves. Não será de considerar 

que a sexualidade do indivíduo estará fortemente condicionada 

por aquelas sequelas? Devemos ignorar tal facto em virtude da 

idade, se por exemplo de uma criança se tratar? 

Na nossa opinião, à semelhança de um caso analisado neste 

estudo, o perito deverá descrever no relatório as repercussões 

possíveis das sequelas, para a sexualidade da vítima. Como é 

óbvio, não sugerimos que se faça “futurologia”, mas apenas que 

fiquem registadas as possibilidades de afectação futuras, para que 

não só possam ser tidas em conta na reparação dos danos, como 

também, se tal vier a acontecer, possa ser levantada a hipótese 

de imputação de eventual perturbação sexual de que o indivíduo 

venha a padecer, ao evento traumático que o perito está a avaliar. 

Esta situação poderá ser de grande importância, não só em 

termos médicos e pessoais, como também económicos, porque, 

deixando esta hipótese em aberto no relatório pericial, se tal dano 

vier a ocorrer, poderá ser da responsabilidade da Companhia 

Seguradora, assegurar os tratamentos ou medidas necessários a 

minorar esses danos. 

 

 

2.3. Abordagem da vítima 

 

Este é um momento fundamental de qualquer avaliação 

médico-legal. No caso em análise, a sua abordagem também é 
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importante e não pode ser negligenciada, mas reveste-se de 

contornos particulares.  

 

Assim, o perito deverá, num primeiro momento, dirigir a 

entrevista de modo a ser possível orientar a vítima para o relato 

geral dos factos, atendendo-se aos mais relevantes e tentando-se 

compreender a vivência do evento traumático, as consequências 

dos tratamentos efectuados e todas as implicações que o dano 

resultante teve para a pessoa. No fundo, é essencial 

compreender, não só o trauma sofrido, mas também como ele foi 

vivenciado, experienciado, qual o seu impacto na vida da pessoa, 

não só no período de danos temporários, mas também na 

actualidade (Magalhães T, Hamonet C, 2000).  

Depois de um relato genérico de todo o evento, poderá já a 

vítima ter feito alguma menção a queixas do foro sexual, ou, se 

não, pelas sequelas apresentadas, poderá o perito suspeitar da 

existência de tal perturbação. Nesta última hipótese, já no capítulo 

dos “Antecedentes Pessoais”, poderá abordar algo sobre esta 

questão mas, mais frequentemente, ela será abordada, mesmo no 

que ao estado anterior se refere, a nível da avaliação das 

“Queixas”. 

No capítulo das “Queixas”, a vítima é ouvida acerca das várias 

queixas existentes (funcionais e situacionais), relacionadas com o 

caso em apreço. 

No caso das queixas relativas à sexualidade (tanto na 

perspectiva funcional como na de relacionamento familiar, sexual 
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e/ou amoroso), a espontaneidade do relato é um elemento muito 

importante, uma vez que, num domínio onde os problemas 

subjectivos são prioritários, é evidente uma diferença qualitativa 

entre a importância dos problemas espontaneamente relatados 

pela vítima e aqueles que são sugeridos na entrevista (Magalhães 

T, 2000).  

Este último aspecto não invalida que em determinadas 

situações, caiba ao perito a abordagem desta temática, na 

ausência de queixas espontaneamente relatadas. Isto é de 

particular relevância, quando o perito, através do relato do evento 

traumático, percebe a existência de sequelas potencialmente 

relacionadas com a presença de disfunções sexuais pós-

traumáticas, mas a pessoa nada refere. Nomeadamente, nos 

casos de tetra e paraplegias, TCE, traumatismos da bacia e/ou 

órgãos genitais, depressão, perturbação de stresse pós-

traumático, e outros. Nestas situações, em que não houve um 

relato espontâneo, cabe então ao perito, questionar a vítima 

acerca das consequências do dano, para a sua sexualidade.  

 

Note-se, contudo, que este questionário deve ser inicialmente 

constituído por perguntas de tipo aberto, não orientando em 

nenhum momento a resposta. Só desta forma a avaliação poderá 

ser completa e imune a contaminações. Uma vez ter sido 

verbalizada qualquer queixa do foro da sexualidade, é obrigação 

do perito médico, iniciar então uma entrevista mais orientada, de 
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forma a conseguir precisar o diagnóstico da eventual disfunção 

em estudo. 

 

Tudo isto deve decorrer num ambiente de naturalidade e 

tranquilidade, sem que o perito deixe transparecer qualquer 

ansiedade ou constrangimento nesta abordagem, demonstrando 

sempre o maior respeito pela pessoa.  

Aliás, defendemos que nestes casos, dada a exposição que 

irá ser feita quanto à intimidade do indivíduo, este deverá ser 

esclarecido sobre o interesse da abordagem desta matéria no 

relatório pericial, deixando-se-lhe a opção de incluir, ou não, esta 

questão no relatório. Importará, porventura, pensar, relativamente 

a este aspecto, se poderá ter cabimento a obtenção de uma 

autorização escrita, por parte da vítima, para a abordagem do 

caso no relatório pericial. 

 

A ter lugar essa abordagem, importa que a mesma seja feita 

de forma correcta e fundamentada, para que não aconteça em 

vão. Para isso, os peritos terão de estar informados acerca de 

várias questões relativas às sequelas pós-traumáticas, a nível da 

sexualidade. Ora, resulta claro deste estudo, que a generalidade 

dos peritos desconhece, desde logo, as classificações adoptadas 

na avaliação das disfunções sexuais. A terminologia utilizada, não 

corresponde, na maioria dos casos, às designações 

internacionalmente aceites. Será, portanto, essencial a adopção, 



O Dano Sexual. 
Contributo para a avaliação médico-legal dos danos na pessoa 

   133 

por parte da Medicina Legal, de um sistema de classificação que 

possa ser utilizado uniformemente por todos.  

Apesar da existência de várias classificações, propomos a 

adopção da classificação utilizada pelo DSM-IV-TR, por ser a mais 

referida na literatura, a mais utilizada em Portugal (nomeadamente 

na Tabela de Avaliação de Incapacidades Permanentes em Direito 

Civil12), por ter critérios amplamente explicados e por ter como um 

dos objectivos inerentes à sua elaboração, a utilidade em termos 

de reparação (frequentemente pelas Companhias Seguradoras) 

(Hatzimouradis K, Hatzichristou D, 2007). 

 

De facto, para que a abordagem da vítima possa ser bem 

conduzida, seria importante que se adoptasse uma classificação 

do DS, nomeadamente, tendo em conta se a perturbação sexual 

pós-traumática está relacionada com uma perturbação a nível do 

desejo, da excitação ou do orgasmo, com a presença de dor 

genital ou extra-genital, com amputações (membros e/ou órgãos 

genitais) ou com dificuldades de postura e mobilização. Não 

esquecendo que, embora mais frequente nas mulheres, não é raro 

que, em ambos os sexos estejam presentes disfunções em mais 

do que uma das fases do ciclo sexual. 

Esta divisão permitiria não só ir de encontro, tanto quanto 

possível, à classificação proposta pelo DSM-IV-TR, orientando a 

abordagem da vítima com vista ao diagnóstico como, também, 

através da experiência, estabelecer padrões de dano, o que 

                                                 
12 Decreto-Lei n.º 352/2007 de 23 de Outubro 
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permitiria uma valoração cada vez mais consistente do DS, 

permitindo, ainda, comparações futuras dentro de cada um dos 

tipos de disfunções encontradas, designadamente para efeito de 

estudos científicos.  

 

Para orientar o diagnóstico diferencial entre uma etiologia 

orgânica e/ou psicogénica importa avaliar, através de uma 

entrevista metódica, se as perturbações surgem somente nas 

relações sexuais ou, também, durante a masturbação, se existem 

(no caso dos homens) erecções espontâneas (nocturnas ou 

matinais), se as disfunções dependem de situações especiais, 

do(a) companheiro(a), ou de certos acontecimentos (Magalhães T, 

2000). 

Em alguns casos de suspeita de disfunção sexual, poderá ser 

útil o recurso a questionários, que permitam uma maior 

objectivação do dano, reduzindo, também, as dificuldades que, 

nesta matéria, se possam colocar na interacção entre médico e 

doente. Como já referido, existem actualmente vários 

questionários auto-aplicáveis, utilizados em medicina sexual 

(Mallet R e col, 2005; Sills T e col, 2005; Clayton AH e col, 2006; 

Hatzimouratidis K, Hatzichristou D, 2007; Lowy M e col, 2007; 

Metze M e col, 2007; Sidi H e col, 2007; Teles AG e col, 2008).  

Em relação aos homens, estes questionários estão mais 

direccionados para a avaliação da disfunção eréctil (Mallet R e col, 

2005; Lowy M e col, 2007; Metze M e col, 2007; Teles AG e col, 

2008). Apesar disto, alguns deles, nomeadamente o IIEF, 
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permitem uma avaliação de vários parâmetros da vida sexual 

(Lowy M e col, 2007).  

No caso das mulheres, o FSFI é o questionário mais utilizado 

(Sidi H e col, 2006; Hatzimouratidis K, Hatzichristou D, 2007). 

Note-se contudo, que o uso destes questionários na 

população portuguesa, exige sempre a sua validação. O IIEF, 

encontra-se já validado para a nossa população (Teles AG e col, 

2008) pelo que, talvez fosse útil e interessante utilizá-lo nos casos 

em que o perito considera a atribuição de DS. Não existe ainda, 

no caso das mulheres e, de acordo com a bibliografia consultada, 

nenhum questionário validado para Portugal. 

 

A aplicação destes questionários poderá permitir não só 

simplificar a obtenção de um diagnóstico, mas também facilitar a 

graduação do dano. Só a experiência, poderá revelar a utilidade, 

da utilização destes questionários em termos médico-legais, mas 

os vários estudos consultados referem-nos como de grande 

utilidade em termos clínicos (Mallet R e col, 2005; Sills T e col, 

2005; Clayton AH e col, 2006; Hatzimouratidis K, Hatzichristou D, 

2007; Lowy M e col, 2007; Metze M e col, 2007; Sidi H e col, 2007; 

Teles AG e col, 2008). 

 

Após o estabelecimento de um diagnóstico, ou de uma 

suspeita da existência de uma perturbação do desempenho 

sexual, importa questionar a vítima acerca da eventual presença 

de antecedentes pessoais que possam estar relacionados com a 
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existência dessa perturbação. Assim, como já referido, é essencial 

avaliar acerca de hábitos de consumo, terapêutica 

medicamentosa habitual, estados patológicos médicos (diabetes 

mellitus, arteriosclerose e outros) ou cirúrgicos, que possam estar 

por trás da etiologia da perturbação sexual em avaliação, total ou 

parcialmente. Estes factos devem ser mencionados no relatório 

pericial, em todos os casos em que o DS é valorado.  

Deve ficar claro, no texto do relatório pericial, que os 

antecedentes pessoais foram avaliados, sendo obrigatório avaliar 

apenas as situações que constituem um estado anterior 

potencialmente relacionado com a alteração em análise (Vieira 

DN, Corte-Real F, 2008). Não se subentende, portanto, que 

tenham sido considerados, quando não é feita qualquer menção a 

eles, mais ainda, quando a valoração do DS não é 

suficientemente justificada. Este facto foi verificado neste estudo 

de modo transversal, ou seja, uma quase total ausência de 

referência a eventuais disfunções sexuais prévias ou outras 

patologias potencialmente relacionadas com o DS, no capítulo dos 

“Antecedentes Pessoais”. 

 

É ainda importante, não esquecer o interesse que em alguns 

casos específicos, poderá ter a entrevista do parceiro sexual 

(Jouvencel M e col, 2001). Tendo em conta a, muitas vezes, difícil 

abordagem destas questões, a entrevista com o parceiro sexual 

poderá ser essencial, para uma avaliação mais global e objectiva. 

Esta questão reveste-se de particular relevância, nos casos de 
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sequelas graves, que interfiram com a normal comunicação da 

vítima, quer em termos motores, quer em termos de cognição. No 

entanto, na amostra em estudo, tal foi referido em apenas dois 

casos - “refere ter havido alteração da sua vida sexual, queixando-

se o marido que ela já não é a mesma mulher e que se está 

sempre a queixar de dores”; “relata o marido: perda de interesse e 

iniciativa”. 

 

 

2.4. Exame objectivo  

 

O exame objectivo deverá consistir, inicialmente, na avaliação 

global das sequelas pós-traumáticas, com particular atenção para 

aquelas que podem condicionar dificuldades na actividade sexual, 

nomeadamente alterações a nível das mobilidades articulares, 

neurológico ou dos órgãos sexuais, ou ainda, amputações.  

Posteriormente, de acordo com as queixas da sexualidade 

referidas pela pessoa e, com a sua concordância, proceder-se-á a 

um exame mais criterioso e completo que, como já referido, nem 

sempre acrescentará dados relevantes, não devendo, no entanto, 

jamais ser negligenciado. 

Este exame deve consistir numa cuidadosa observação dos 

caracteres sexuais primários e secundários, incluindo um exame 

neurológico, particularmente, nas situações em que existe lesão 

medular, devendo ser realizada a pesquisa de sinais neurológicos 
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evocadores de atingimento central ou periférico; poderá ainda ser 

necessária a pesquisa dos pulsos femorais. 

O perito deverá realizar este exame sempre orientado pelas 

queixas da vítima, com a certeza, porém, que se nos ficássemos 

por este nível de observação, em muito poucos casos se chegaria 

a um diagnóstico definitivo, pois na grande maioria das situações 

o exame será negativo em termos de dano sexual objectivo 

(Magalhães T, 2000). Importa, no entanto, referir que um exame 

objectivo normal não nega a existência de DS, pelo que a 

avaliação dos achados deve ser criteriosa.  

Haverá então, muitas vezes, na tentativa de objectivar o dano, 

necessidade de requerer a avaliação por outra especialidade e/ou 

de exames complementares de diagnóstico (Magalhães T, 2000). 

 

 
2.5. Exames complementares de diagnóstico e de 
especialidade 

 

Uma vez que a objectivação do diagnóstico da presença de 

uma disfunção sexual não é simples, espera-se que quando se 

suspeita da sua existência, seja levado a cabo um esforço na 

tentativa desta objectivação, nomeadamente, pelo recurso a 

exames complementares de diagnóstico e/ou exames de outras 

especialidades.  

O que se observou no estudo realizado, foi que em apenas 6 

casos, em que o DS foi valorado, houve recurso a perícias de 
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outras especialidades, num caso de Urologia, em 3 de Psiquiatria 

Forense e, em 2, de ambas em simultâneo. São também de 

salientar dois casos em que foi requerido exame de Urologia. Num 

deles, a perícia de Urologia revelou a presença de “disfunção 

eréctil”, aceitando-se o nexo de causalidade com o evento 

traumático, porém, o DS não foi valorado; num outro caso, a 

perícia revelou que a disfunção sexual era “acção secundária dos 

fármacos que o examinado toma”, pelo que não foi considerada a 

existência de DS. Em relação a este último (já descrito no capítulo 

“Resultados”), há que referir que a medicação em questão se 

relacionava com patologias prévias sem relação com o evento em 

estudo (hipertensão, dislipidémia e arteriosclerose). O nexo de 

causalidade deveria ser considerado, tendo em conta os critérios 

do DSM-IV-TR (American Psychiatry Association, 2006), apenas 

se, se tratasse de uma disfunção sexual secundária a fármacos 

para tratamento de uma patologia pós-traumática.  

 

Poder-se-ia tentar justificar esta escassez de recurso a outros 

exames ou outras especialidades, pela facilidade de diagnóstico 

e/ou de atribuição do nexo de causalidade entre o traumatismo e o 

dano observado, no entanto, pelas descrições e justificações 

elaboradas pelos peritos, as quais se revelaram maioritariamente 

inespecíficas (ex: “alterações”) e algumas até desajustadas (ex: 

”perda da capacidade de procriar”), tal facto não parece 

corresponder à verdade. Será pois, importante, que no futuro, 

sempre que o perito tenha dificuldades na avaliação deste dano, 
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as tente colmatar com a ajuda que mais se adequar. Esta é, aliás, 

uma obrigação do perito, já que, face ao desenvolvimento actual 

da medicina, não é possível ter em simultâneo conhecimentos 

aprofundados das matérias relativas a todas as especialidades 

médicas, deve por isso, o perito médico, apoiar-se sempre que 

necessário, em pareceres de outras especialidades (Magalhães T, 

Corte-Real F, Vieira DN, 2008). 

 

Note-se, contudo, que este recurso deve ser criterioso, mais 

ainda nos casos de exames invasivos.  

Assim, sempre que a vítima seja portadora de exames 

realizados previamente à perícia, estes deverão ser consultados, 

e repetidos apenas se o perito o considerar absolutamente 

essencial. Exemplo disso, são as situações em que o último 

exame realizado não é coincidente no tempo com as queixas 

actualmente apresentadas pela vítima (sejam estas de maior ou 

menor intensidade). 

 

Assim, os exames complementares de diagnóstico deverão 

ser requisitados quando o perito tem dúvidas que poderão ser 

esclarecidas desta forma, sem necessidade de recurso a perícias 

de outras especialidades. Ou seja, se o perito considerar 

necessária uma avaliação por outra especialidade, não deverá 

requisitar previamente exames complementares de diagnóstico 

desse foro (exceptuando os casos em que essas situações 

estejam protocoladas entre o serviço médico-legal e o serviço em 
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questão), uma vez que poderá não estar a requisitar os mais 

adequados, devendo nesses casos, aguardar pelo parecer da 

outra especialidade. 

 

Nos homens, para o estudo das perturbações de excitação 

sexual e do orgasmo, deverão realizar-se, criteriosamente e, de 

acordo com o caso em questão, estudos vasculares (ecodoppler 

peniano; NPT – nocturnal penile tumescense test, ICI - 

intracavernosal injection - com PGE1; arteriografia selectiva das 

artérias pudendas; cavernosonografia e caversosometria), estudos 

neurofisiológicos (pesquisa e medida das erecções nocturnas por 

pletismografia peniana, potenciais evocados sagrados e regiscan 

peniano) e exames analíticos de rotina (glicemias, valores 

lipídicos, função hepática, etc.) (Magalhães T, 2000; Allen Gomes 

F, 2004), caso seja adequado excluir patologias prévias. 

Nas mulheres, para a avaliação das perturbações de excitação 

sexual e do orgasmo, deverão realizar-se, também com o devido 

critério, estudos vasculares (ecodoppler vulvar, vaginal, clitoriano 

e do cólo do útero) e estudos neurofisiológicos (medição do pH 

vaginal) (Allen Gomes F, 2004; Basson R, Schultz W, 2007). 

Em ambos os sexos, e em situações em que se suspeite de 

lesão do sistema nervoso central, dever-se-á solicitar a realização 

de estudos imagiológicos (RMN cerebral e PET cerebral) (Basson 

R, Schultz W, 2007). 

 



O Dano Sexual. 
Contributo para a avaliação médico-legal dos danos na pessoa 

   142 

As perícias de outras especialidades, deverão ser requeridas 

sempre que o perito necessite de um parecer mais esclarecido 

sobre questões específicas que ficam fora da sua alçada. A 

escolha da especialidade deverá ser cuidada e criteriosa, para 

que não se desperdicem recursos, quer económicos, quer 

humanos, uma vez que todas estas intervenções agravam a já 

conhecida morosidade dos processos, por vezes um dos factores 

que contribui para a manutenção de desequilíbrios psicológicos 

(Cotti A e col, 2004). 

Neste sentido, deixam-se aqui algumas propostas quanto ao 

recurso às várias especialidades, sendo certo que estas serão 

sobretudo exemplos e linhas orientadoras, uma vez que será 

impossível ilustrar todas as potenciais situações.  

 

Os exames de Neuro-psicologia/Psiquiatria/Sexologia, 

deverão ser requisitadas nos casos em que, ou há uma forte 

suspeita da existência de uma disfunção psicogénica, ou se 

tratam de situações particulares em que o perito não consegue 

(por limitações suas e/ou da vítima) abordar este tema, sendo 

que, de acordo com as sequelas apresentadas, considera 

provável a existência de uma disfunção sexual. Nesta última 

situação, os exames destas especialidades poderão não encerrar, 

ainda, o processo de diagnóstico, nos casos em que as queixas 

referidas apontem para uma disfunção sexual orgânica e, haja 

necessidade de prosseguir com outros estudos complementares 

para fazer a prova da existência de dano.  
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Poderão, as perícias acima mencionadas, concluir no sentido 

da necessidade de intervenção farmacológica e/ou 

psicoterapêutica, sendo esta uma forma de tratamento que deverá 

ser referida no relatório pericial. Nestes casos, levanta-se a 

questão da eventual inexistência de consolidação médico-legal, 

uma vez que se poderá alegar que a disfunção poderá reverter 

após estes tratamentos. Esta é uma problemática comum a outras 

patologias de etiologia psicogénica (depressão, perturbação de 

stresse pós-traumático), aliás, tal como diz Allen Gomes (2004) e, 

de acordo com o DSM-IV-TR, para que sejam consideradas 

disfunções, as alterações apresentadas têm de ser persistentes 

ou recorrentes e provocarem sofrimento pessoal ou relacional 

(American Psychiatry Association, 2006).  

 

As perícias de Urologia/Andrologia, são muito importantes nos 

casos em que o perito necessita, não só de elementos para se 

pronunciar acerca da existência do dano mas, também, quando 

necessita de uma avaliação das possibilidades terapêuticas, para 

o tratamento do mesmo. Esta é uma questão essencial e que não 

deve nunca ser remetida para segundo plano.  

De facto, a importância da avaliação deste dano, não reside 

apenas na sua valoração pelos peritos e reparação pelos tribunais 

ou seguradoras. Esta avaliação pode abrir a porta a actos 

médicos e/ou cirúrgicos e o perito deve esgotar todas estas 

hipóteses, antes de considerar a consolidação das lesões.  
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Então, nas situações potencialmente tratáveis, deverá o 

especialista de Urologia/Andrologia referir os possíveis caminhos 

para tal. Caso a vítima aceite o tratamento, médico e/ou cirúrgico, 

este deverá ser realizado; se tal não acontecer, estes factos 

devem ser reportados no relatório pericial. 

 

Muitas outras situações surgirão e deverão ser ponderadas 

caso a caso. 

Relativamente aos exames de outras especialidades, é 

verdade que também estes profissionais não estão, ainda, 

habituados à avaliação que se revela necessária (nomeadamente, 

para a discussão do nexo de causalidade), mas com a prática e 

com a comunicação necessária (e por vezes tão ausente) entre o 

perito médico-legal e o especialista que realizará a avaliação 

complementar, conseguir-se-á, aos poucos, construir um caminho 

que nos levará, com toda a certeza, de encontro a critérios de 

maior objectividade, que culminarão no nosso principal objectivo… 

a promoção da justiça e, consequentemente, a adequada 

reparação da vítima. 

 

 

2.6. Nexo de causalidade. A fundamentação do dano 
 
A determinação do nexo de causalidade no caso do DS é o 

momento que encerra maiores dificuldades. Efectivamente, a 

determinação deste nexo é particularmente complexa, na maioria 
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dos casos, dada a difícil objectivação do dano e comprovação do 

estado anterior, bem como as múltiplas etiologias das eventuais 

disfunções sexuais pós-traumáticas. 

 

Neste caso, o perito deverá analisar todos os dados obtidos 

tentando determinar se o dano observado é orgânico, psicológico 

ou misto. É nos dois últimos casos que as dificuldades acrescem. 

O caminho será proceder a uma reflexão crítica, mas imparcial, 

quanto à imputabilidade das sequelas relativamente ao evento em 

causa (Lucas P e col, 2001).  

 

De facto, a impossibilidade de objectivação não pode justificar, 

em todos os casos, a não atribuição do dano, uma vez que um 

trauma físico e/ou psíquico pode condicionar queixas persistentes, 

que tanto o exame clínico, como eventuais exames 

complementares, não consigam diagnosticar (em alguns casos 

justificado pelo estado actual da nossa tecnologia). Nestes casos, 

o médico não encontra para as queixas um substrato objectivo, 

mas pode dizer se estas queixas são ou não cientificamente 

explicáveis, ou seja, se são plausíveis (Lucas P e col, 2001), 

devendo admitir, se o forem, o nexo de causalidade.  

No presente estudo, verificou-se que em nenhum caso houve 

a preocupação de discutir a questão do DS no sub-capítulo do 

nexo de causalidade. Este foi apenas sendo admitido de uma 

forma genérica, entre o traumatismo e o dano (lesões e sequelas). 
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A fundamentação ou justificação do DS, nos casos em que 

existiu (76%), teve lugar no sub-capítulo dos danos permanentes, 

no qual este dano é discutido, de acordo com o modelo de 

relatório em vigor no INML. 

 

 

2.6.1. Justificação da atribuição de Dano Sexual 

 

Neste estudo, a preocupação principal foi avaliar a presença e 

a qualidade da valoração do DS pelos peritos, tendo em conta a 

sua descrição e os critérios científicos usados para a sua 

fundamentação. Foi portanto, no sub-capítulo de danos 

permanentes, e não no do nexo de causalidade, que incidiu a 

atenção sobre este aspecto.   

Verificou-se, nesta análise, uma quase total “anarquia” na 

forma como os danos são, ou não são, fundamentados, quer no 

que respeita à qualidade da fundamentação, quer no que respeita 

ao suporte que (não) encontram a nível do capítulo “Estado 

actual”, seja ao nível das queixas, do exame físico ou dos exames 

complementares. 

Por exemplo, a descrição do DS a nível do capítulo das 

“Queixas” foi realizada em apenas 80% dos casos (n=89). Em 3 

casos a ausência de queixas parece justificada; em dois deles, 

pela incapacidade de comunicação dos sinistrados e, num outro 

porque o exame foi realizado após o falecimento da vítima. Ainda 
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assim, em 20% (n=22) dos casos não há qualquer descrição do 

dano, apesar do DS ter sido atribuído. 

 

Analisam-se, então, de seguida, dois grupos relativamente aos 

casos em que foi atribuído DS (independentemente de ser ou não 

quantificado): aqueles em que é apresentada justificação pelos 

peritos para a atribuição do DS, e aqueles em que tal justificação 

não acontece. 

 

 

a) Casos em que não foi apresentada justificação 
 
Dos 111 casos em que houve atribuição de DS, em 24% 

(n=27) não foi apresentada, pelo perito, a justificação para o facto. 

Nestes casos o DS foi, contudo, descrito a nível das queixas em 

21 casos (78%). Ou seja, em 5% (n=6), não é descrito nas 

queixas, nem justificado, não se encontrando, pois, qualquer 

explicação para a valoração deste dano. Dois destes, dizem 

respeito a casos já mencionados, por terem sido valorados 

qualitativamente. Nos restantes não há qualquer referência a 

queixas e/ou sequelas do foro sexual em todo o relatório.  

Esta prática (vejam-se os exemplos a este propósito descritos 

nos “Resultados”) pode parecer correcta ao perito por a situação 

de DS se lhe apresentar como óbvia mas, ainda assim, a 

descrição do dano e a sua fundamentação, nos respectivos sub-

capítulos, será sempre obrigatória. 



O Dano Sexual. 
Contributo para a avaliação médico-legal dos danos na pessoa 

   148 

b) Casos em que foi apresentada justificação 
 

As várias descrições e justificações feitas pelos peritos na 

avaliação e valoração do DS, respectivamente, foram divididas em 

5 grupos (Tabelas 5 e 6), de acordo com as semelhanças da 

terminologia utilizada e, na tentativa de corresponder aos critérios 

utilizados pelo DSM-IV-TR. Em ambos os casos as queixas 

álgicas não genitais foram as mais frequentes (29% e 25%, 

respectivamente). 

 

Nos casos em que foi apresentada justificação para a 

atribuição do DS (n=84) (Tabela 6), em 50% esta era tão vaga e 

diversa que não foi possível analisá-la estatisticamente, surgindo 

assim, como mais frequente a justificação apoiada na existência 

de queixas álgicas não genitais (25%). Em 10% dos casos (n=8) a 

fundamentação baseou-se na existência de perturbações da 

erecção mas, como se viu, em apenas dois foi requerido exame 

de Urologia, que realizou os necessários exames complementares 

de diagnóstico em nenhum deles. 

 

Na população geral as disfunções sexuais mais frequentes 

são, no homem a ejaculação precoce, com valores entre os 11% 

(Nicolosi A e col, 2006) e os 35% (Vallejo JR, 2006) e, no caso 

das mulheres, a diferença de valores entre os vários estudos é tal, 

que não se pode referir com exactidão qual a mais frequente das 

disfunções. Independentemente de todas as discrepâncias, a 
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principal diferença entre os vários estudos epidemiológicos sobre 

as disfunções sexuais e o presente estudo, é que neste último, 

são as queixas álgicas não genitais que mais vezes são 

apontadas como causa de perturbação do desempenho sexual. 

Isto resulta do facto da literatura se referir às disfunções sexuais 

que o são, de facto, a este estudo incluir outros aspectos que, não 

constituindo uma disfunção sexual, são causa de perturbações a 

nível das funções e situações relacionadas com a sexualidade. 

Exemplo disto são, certamente, as queixas álgicas não genitais 

Naturalmente que esta análise comparativa é criticável, 

nomeadamente, pelo facto dos grupos criados, não 

corresponderem de facto a um diagnóstico elaborado pelos 

peritos, no entanto, esta divisão permite-nos avaliar os critérios 

utilizados e estimar, ainda que com algumas imprecisões, a 

prevalência dos vários tipos de disfunções pós-traumáticas 

presentes na amostra estudada. 

 

Note-se, ainda, que em 19% destes casos (n=16), a 

justificação apresentada não encontra suporte a nível da sua 

descrição no capítulo das queixas.  

Dois destes casos foram descritos no capítulo dos 

“Resultados”, sendo um relativo a uma rapariga de 14 anos com 

hemiparésia esquerda pós-traumática (IPG=80%), em que, 

mesmo na ausência de queixas da sexualidade, foi atribuído um 

DS grau 5, com a justificação “a forma como se apresenta 

(dificuldade na expressão verbal, gestual), serão tudo limitações 
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no futuro”. Compreende-se a opção do perito, dada a dificuldade 

de abordagem da questão face à idade da vítima, mas, nestes 

casos, deverá indicar-se no capítulo das queixas que este aspecto 

não foi avaliado, indicando-se o motivo. 

 

 

2.6.2. Concordância entre a descrição e a justificação 
 

a) Análise geral 
 

Apesar do que acima foi dito, no presente trabalho, a análise 

do Coeficiente de Concordância de Kappa, revelou que as 

descrições e as justificações (Tabelas 5 e 6) apresentam entre si 

uma concordância de suficiente a boa (Coeficiente de Kappa de 

0.59, contido entre os valores 0.40 a 0.75).  

Ainda assim, foi realizada uma análise mais pormenorizada, 

comparando nominalmente as descrições e as justificações feitas 

em cada relatório. Esta análise permitiu obter alguns dados 

importantes, uma vez que é nestes dois momentos que reside a 

maior parte da informação presente nos relatórios periciais, 

relativa à avaliação do DS.  

No entanto, e antes de mais, importa salientar novamente, que 

os grupos considerados, o foram tendo em conta a semelhança de 

terminologia nas várias descrições e justificações encontradas. 

Posteriormente, foi feito um esforço para que a designação de 

cada grupo correspondesse, tanto quanto possível, a uma 
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designação considerada pelo DSM-IV-TR. Por último, nos grupos 

com as designações “Outras descrições / Outras justificações” 

englobaram-se todas as descrições/justificações que, ou pela 

escassez da amostra (raras vezes mencionadas) ou por serem 

demasiado vagas, não foi possível inclui-las em nenhum dos 

outros grupos. 

Por este motivo, depositar-se-á maior atenção na discussão 

da concordância entre as descrições e as justificações feitas por 

cada perito, relativamente aos grupos “Outras descrições” e 

“Outras justificações”.  

Uma diferença imediatamente percebida, é o facto de o grupo 

“Outras justificações” constituir 50% de todas as justificações e o 

grupo “Outras descrições”, constituir apenas 25% de todas as 

descrições. Este facto é justificado, por um lado, pela pouca 

precisão da terminologia utilizada nas justificações (“tendo em 

conta a idade do examinado”; “tendo em conta que perdeu 

significativamente a sua capacidade sexual”) e, por outro, porque 

algumas vezes a justificação (também de carácter vago) se apoia 

no texto da descrição e noutros dados do restante relatório 

(“referidos no relatório e relacionados com a performance”; “tendo 

em conta o mal estar permanente de que se queixa”; “tendo em 

conta as dificuldades que refere e se aceitam no contexto 

funcional e situacional”).  

Dada a heterogeneidade destes dois grupos, há situações em 

que, apesar de haver uma concordância de grupo, não existe uma 

coerência na terminologia utilizada ou, existindo, esta não cabe na 
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avaliação do DS. Um exemplo deste último caso, diz respeito a 

uma situação em que a descrição é “muito alterada, não pode ter 

filhos” e a justificação é “tendo em conta a incapacidade de 

procriar”; ora, esta alteração deve ser avaliada e valorada, não 

como DS, mas sim como IPG.  

Passaremos de seguida, a elencar outros exemplos, 

comentando os pontos mais relevantes (o primeiro excerto 

corresponde à descrição e o segundo à justificação): “após o 

acidente não voltou a relacionar-se afectiva e socialmente com 

outra pessoa”, “perda da capacidade de sedução” – tais 

descrições não fazem nenhuma referência específica a queixas do 

foro da sexualidade; “dificuldades acrescidas na realização do 

acto sexual”, “a idade” (em indivíduo de 26 anos) – por um lado, 

não é perceptível, tanto na descrição feita, como no restante 

relatório elaborado, quais as dificuldades apresentadas em termos 

da vida sexual e, por outro, ainda que a idade seja um factor a ter 

em conta na avaliação das disfunções sexuais, não é justificação 

suficiente para a atribuição de DS, sem qualquer outra explicação. 

 

Na análise comparativa das restantes descrições e 

justificações, particularmente aquelas em que não há 

concordância entre os grupos, encontram-se também exemplos 

que merecem especial atenção.  

Um caso diz respeito a um homem de 53 anos, com 

tetraplegia pós-traumática (IPG=60%); as queixas referidas são 

“alterações da potência”, sendo atribuído um DS de 2, com a 
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justificação “alterações”. Neste caso, a descrição não obedece a 

uma linguagem cientificamente correcta; no entanto, importa 

referir que, uma vez que a descrição corresponde às queixas 

subjectivas do indivíduo, não será criticável, se a linguagem 

utilizada for aquela transmitida pela vítima; importará, contudo 

garantir, uma análise científica posterior, que deverá ser reportada 

no relatório; neste caso, tal deveria ter sido efectuado na 

justificação feita pelo perito, porém, esta é ainda mais incompleta 

do que a descrição prévia.  

Outro caso, refere-se a uma mulher de 30 anos, com 

cervicalgia pós-traumática (IPG=15%), com DS de 1; a descrição 

consiste no seguinte: “refere que este acidente mexeu muito na 

parte do casal” e a justificação é dada “pelo incómodo causado 

pelas cervicalgias”. O facto de não haver concordância entre a 

descrição e a justificação, não é, neste caso, o pormenor mais 

importante, mas antes, ser este mais um exemplo de ausência de 

diagnóstico e da presença de uma descrição e justificação 

demasiado vagas. Estas são questões transversais a todo o 

estudo. 

 

De facto, e como já mencionado, a valoração do DS, tal como 

de qualquer outro dano, terá de ser acompanhada pela descrição 

do mesmo (tendo como base as queixas referidas pela vítima) e 

pela fundamentação da atribuição do dano.  
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b) Handicaps graves 
 

É perceptível, nos casos dos traumatizados graves (IPG>70%) 

a tendência para atribuição de todos os parâmetros de dano no 

seu grau máximo. É natural que assim seja, uma vez que a IPG 

diz respeito à repercussão dos danos em todas as actividades da 

pessoa, no entanto e, tendo em conta que a atribuição de cada 

dano deve ser justificada, o perito não deve considerar satisfatória 

a presunção do dano, sem expressar no relatório os critérios em 

que se baseou para a sua atribuição. 

 

Tendo em conta que a atribuição do DS se correlaciona 

fortemente com a IPG (Coeficiente de correlação de 

Spearman=0.61, p<0.001), analisaram-se todos os casos em que 

a IPG atribuída apresentou um valor superior a 70% (n=24).    

Como seria de esperar pela análise estatística, na maioria dos 

casos (75%), o DS foi valorado nos seus graus mais elevados (4/4 

e 5/5). No entanto, duas situações merecem a nossa atenção, 

pelo facto de não ter sido atribuído DS.  

Um caso diz respeito a uma mulher de 42 anos, com 

amputação pós-traumática do membro inferior direito, que refere 

“dificuldades no relacionamento íntimo com o cônjuge, 

conseguindo ultrapassar minimamente com o apoio deste”. 

Novamente não é feito qualquer diagnóstico do tipo de 

perturbação presente e, como referido não foi valorado o DS. 
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Um outro, refere-se uma mulher de 42 anos, com tetraplegia 

pós-traumática; as perturbações sexuais a nível funcional são 

descritas como “alterações relacionadas com o quadro 

neurológico”, mas não é valorado o DS. 

 

Estes dois exemplos são úteis para ilustrar a presença de 

critérios não uniformes na atribuição do DS, que se poderão 

reflectir, com injustiça, na posterior reparação do dano. 

 

Analisaram-se, ainda, todos os casos em que o DS foi 

valorado no seu grau máximo (5/5). Nos 11 casos analisados, o 

DS foi descrito e justificado em 8 casos, apenas descrito em 1 

caso, apenas justificado num outro caso e, por último observou-se 

um caso em que o DS não foi descrito nem justificado. Esta última 

situação, diz respeito a um indivíduo de 32 anos, com tetraparésia 

e afasia pós-traumáticas (IPG=95%); pelas sequelas 

apresentadas compreende-se não haver referência a queixas 

(devendo no entanto, tal ser mencionado no respectivo capítulo), 

mas a justificação, essa pelo menos, deveria existir. 

Dos 8 casos em que o DS foi descrito e justificado, 7 

correspondem a situações de sequelas neurológicas graves, com 

IPG>70%. No entanto, também nestes casos as descrições e 

justificações são vagas, não havendo lugar a um diagnóstico 

preciso de disfunção sexual. Alguns exemplos disso, são as 

seguintes justificações: “incapacidade de manter relações sexuais 

ou obter gratificação sexual”; “incapacidade de realização do acto 
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sexual”; “impossibilidade de manter relações sexuais bem como 

de procriar”. Este último exemplo reflecte um erro já mencionado, 

que diz respeito à valoração da incapacidade de procriar como DS 

e não como deveria, como IPG. 

 

Ainda relativamente a estes 8 casos, um deles merece 

consideração, por, ao contrário dos restantes, não se referir a um 

traumatizado grave. Diz então respeito a um homem de 68 anos, 

tendo resultado do acidente traumatismo do ombro direito e 

fractura da bacia com ruptura da uretra posterior, que 

condicionaram como sequelas, diminuição da mobilidade do 

ombro direito e cistostomia (IPG=25%); o sinistrado esteve 

internado num serviço de Urologia tendo posteriormente sido 

seguido em consultas desta especialidade. Não existe qualquer 

informação, da especialidade de Urologia, acerca da presença de 

qualquer disfunção sexual. As queixas referidas são “incapacidade 

para manter relações sexuais, impossibilidade de ejacular e 

manter erecção. Sem gratificação sexual”, a justificação da 

atribuição do DS consiste em “incapacidade de manter relações 

sexuais ou obter gratificação em virtude das sequelas”. Neste 

caso particular e, uma vez que o sinistrado foi seguido em 

consulta de Urologia, teria sido aconselhável requisitar os registos 

clínicos e eventuais exames complementares de diagnóstico, 

questionando especificamente sobre o tipo de disfunção sexual 

presente e suas eventuais possibilidades terapêuticas. 
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Em resumo e, de acordo com o analisado, em todos os casos 

em que o DS foi valorado no seu grau máximo, parece haver 

justificação para tal, no entanto, em nenhum caso foi estabelecido 

um diagnóstico da perturbação sexual presente, nem tão pouco a 

tentativa de avaliar eventuais possibilidades de tratamento. Este 

facto traduz, insiste-se, algum desconhecimento científico sobre 

estas patologias, colmatando numa parca fundamentação da 

atribuição do dano e numa nula tentativa de o encaminhar para 

tratamento.  

O tratamento destas disfunções não será possível em todos os 

casos, mas não deverá ser globalmente negligenciado, com o 

risco inerente e grave, de se permitir que situações recuperáveis, 

ainda que parcialmente, se tornem perenes, com todas as 

implicações que isso acarreta para a vida do indivíduo. 

 
 

3. Reparação do Dano Sexual  

 

A análise realizada não deixa dúvidas de que são muito raras 

as vezes em que as questões relativas à intimidade sexual são 

abordadas pelos advogados e juízes.  

Em apenas 10 das decisões judiciais recebidas, havia 

referência a alterações da sexualidade, sendo que desta, só num 

caso foi feita menção ao DS. 

Várias podem ser as explicações para este facto. 
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Se, como já referido, os próprios profissionais de saúde têm 

algumas dificuldades em abordar estas questões, nomeadamente 

por falta de formação, não será surpreendente que para os 

advogados e juízes estes assuntos sejam ainda de mais difícil 

abordagem.  

Como refere Foucault (1994), a lei está habituada a lidar com 

a sexualidade no sentido punitivo, havendo uma longa tradição e 

evolução neste sentido, nomeadamente, em relação aos crimes 

sexuais. Na avaliação do DS, o que se pede ao Direito é que 

lembre sempre a sexualidade, não na sua vertente punitiva, mas 

antes como parte inerente e essencial para o bem-estar do 

indivíduo, tão importante que da sua normalidade está 

dependente a manutenção da espécie humana. 

 

O objectivo dos advogados das vítimas é obter uma 

indemnização, o mais adequada possível. O facto de não haver 

tradição nos nossos tribunais na atribuição deste dano, e o facto 

das vítimas e dos médicos não o referirem ao advogado quando 

ouvidas para elaboração da petição inicial, poderá fazer com que, 

naturalmente, não seja um dano tido em conta na maioria das 

petições e dos quesitos elaborados. 

Ora, no sistema judicial Português, em sede de Direito Civil, os 

juízes apenas arbitram entre o que é alegado pelas partes. Nos 

casos em que da petição inicial não consta qualquer queixa do 

foro da sexualidade, a importância da prova médico-legal reside 

no facto do diagnóstico de uma perturbação sexual poder alertar o 
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advogado para a reformulação da petição inicial e, desta forma, 

para a possibilidade desta perturbação ser considerada para fins 

indemnizatórios. De outra forma, não havendo menção a 

alterações da esfera da sexualidade no pedido do Autor e/ou nos 

quesitos, estas, a existirem, não poderão ser valoradas.  

Importa, também, que nos questionemos, não só acerca do 

diminuto número de vezes que se abordam as questões da 

sexualidade mas, ainda, porque será que mesmo nos casos em 

que tal menção é feita, não o é sempre na forma de DS?  

Na tentativa de compreender a realidade jurisprudencial 

portuguesa, foi realizado uma pesquisa, sobre “dano sexual” na 

Base de dados de Jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça 

de Portugal13. Foi possível encontrar 34 registos, sendo que 

destes, apenas 12 correspondiam à procura realizada. Em 11 

casos havia referência a queixas do foro da sexualidade e, em 

apenas um deles à existência de DS. Esta realidade vai de 

encontro aos resultados obtidos neste estudo. 

 

Levantam-se então outras questões. Porque são consideradas 

como provadas, alterações da sexualidade, sem ser atribuído DS? 

Será este um parâmetro de dano desconhecido pela maioria dos 

advogados? Será por falta de tradição jurisprudencial? Será que 

não interessa a referência explícita a este dano, bastando a sua 

descrição? 

                                                 
13http://www.pgdlisboa.pt/pgdl/jurel/stj_busca.php?busca=assunto&buscajur=dan
o+sexual&areas=000&buscaprocesso=&buscaseccao=&pagina=1&ficha=1 
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A reparação do DS está dependente de múltiplos factores, o 

último deles é a sua tradução em reparação efectiva, que na 

maioria das situações se traduz pela compensação pecuniária. A 

entrada em vigor da Tabela de Indemnizações em Direito Civil14, 

com o louvável objectivo de uniformizar as indemnizações 

atribuídas, diminuindo desta forma injustiças na reparação dos 

danos extra-patrimoniais, trouxe, no caso da avaliação do DS, um 

potencial problema, pelo facto de não o considerar. Parece assim 

existir o risco de, mesmo quando o DS é valorado pelo perito, e 

requerido pelo advogado, não ser considerado para efeitos 

indemnizatórios pelas Companhias Seguradoras, restando como 

único recurso para a sua reparação a via judicial. 

 

Assim, e relativamente ao impacto da análise pericial do DS 

na sua reparação, o presente estudo revelou que em apenas um 

caso a avaliação médico-legal realizada foi considerada como 

base para atribuição indemnizatória. Em nenhuma das outras 

situações analisadas, mesmo nos 4 casos em que foi considerada 

como provada a existência de alterações da esfera sexual, a 

terminologia utilizada coincidiu com aquela do relatório pericial, 

excedendo-a em pormenor, na maioria dos casos. 

Podemos então afirmar que, no presente estudo, não se 

observou impacto significativo da avaliação pericial na reparação 

do DS. 

 

                                                 
14 Portaria n.º 377/2008 de 26 de Maio 
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Pode parecer que ultrapassa as competências da Medicina 

Legal alertar a comunidade jurídica para estas questões, no 

entanto, tal objectivo será mais fácil de atingir do que poderá 

aparentar. A realização sistemática de uma análise séria deste 

dano, descrevendo-o, valorando-o e justificando-o de forma 

adequada, alertará estes profissionais para a sua existência.  

A mudança não será imediata, mas o nosso objectivo maior 

não é a rapidez, mas sim a eficácia, e essa por vezes demora o 

seu tempo. Acreditamos que poderá valer a pena. 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



O Dano Sexual. 
Contributo para a avaliação médico-legal dos danos na pessoa 

   162 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



O Dano Sexual. 
Contributo para a avaliação médico-legal dos danos na pessoa 

   163 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI – Sumário e Conclusões 
Summary and Conclusions 

 

 



O Dano Sexual. 
Contributo para a avaliação médico-legal dos danos na pessoa 

   164 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O Dano Sexual. 
Contributo para a avaliação médico-legal dos danos na pessoa 

   165 

1. Sumário e Conclusões  

 

Na prática clínica, deparamo-nos muitas vezes com 

perturbações do desempenho sexual consequentes a eventos 

traumáticos. A avaliação deste Dano Sexual (DS) pode ser feita 

em qualquer âmbito do Direito mas, no caso do Direito Civil, está 

prevista a sua valoração enquanto parâmetro específico de dano.  

No entanto, a avaliação deste dano é complexa, entre outros 

motivos, pela sua difícil objectivação e, portanto, pela dificuldade 

que daí resulta no estabelecimento do nexo de causalidade com o 

traumatismo. Importa, por isso, que essa avaliação assente numa 

correcta metodologia e em critérios clínicos rigorosos e bem 

definidos. 

 

O presente estudo tem como objectivo analisar os critérios de 

avaliação e valoração médico-legal do DS, bem como a sua 

repercussão na decisão judicial. 

 

Realizou-se um estudo retrospectivo, a partir dos relatórios 

periciais, nos serviços médico-legais do norte de Portugal 

(Delegação e Gabinetes) (n=156) e uma análise das respectivas 

sentenças judiciais (n=47). Consideraram-se os seguintes critérios 

de inclusão: exames no âmbito de Direito Civil, consequentes a 

acidente de viação, com relatórios únicos e concluídos ou finais, 

em que havia referência à existência de queixas do foro da 

sexualidade e/ou valoração do DS.  
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Para a base de dados foi utilizado o programa informático 

Excel 2003 e para o tratamento estatístico dos dados foi usado o 

SPSS 15.0 para Windows. 

 

Os resultados revelaram que os casos onde é feita referência, 

de alguma forma, a perturbações da sexualidade, correspondem a 

4% dos exames efectuados em sede de Direito Civil. 

A população estudada era maioritariamente masculina (58%); 

com idade média de 36 anos, sem antecedentes patológicos de 

relevo (96%).  

As lesões resultantes distribuíram-se pelos seguintes grupos: 

Grupo I – traumatismos de crânio e/ou pescoço, excepto aqueles 

em que está associado traumatismo raquimedular (n=58, 36%); 

Grupo II – traumatismo raquimedular isoladamente ou associado a 

outras lesões (n=39, 25%) - atingimento neurológico em 41% 

(n=16); Grupo III – traumatismo dos membros isolado ou 

associado a outros traumatismos, exceptuando os do crânio e os 

raquimedulares (n=54, 35%); Grupo IV – traumatismos do tórax e 

abdómen e traumatismos da face (n=5, 3.2%). Destes, 42% dos 

casos apresentaram TCE, 19% lesões da bacia e/ou anca e 4% 

lesões dos órgãos genitais e/ou vias urinárias.  

 

Dos 156 casos em que havia referência a uma qualquer 

perturbação do foro da sexualidade, o DS não foi considerado em 

29% dos casos. 



O Dano Sexual. 
Contributo para a avaliação médico-legal dos danos na pessoa 

   167 

Dos 111 casos em que foi considerada a existência de DS, 

este não foi referenciado no capítulo das “Queixas” em 20% dos 

casos (n=22) e não foi justificado em 24% (n=27).  

No entanto, no grupo em que não foi apresentada justificação 

para a atribuição do DS (n=27), as perturbações da sexualidade 

encontravam-se descritas a nível do capítulo das “Queixas” em 

78% dos casos.  

Nos casos em que a atribuição do DS foi justificada (n=84), 

essa justificação nem sempre encontrou suporte a nível da sua 

descrição no capítulo das “Queixas” (19%). Por outro lado, a 

justificação, em 50% das situações, era vaga e nem sempre 

adequada; nos restantes casos, em 25% era relativa a queixas 

álgicas não genitais, sendo que em termos de “Queixas” estas 

dores surgiam referidas em 29% das situações. 

Para a melhor fundamentação deste dano, os peritos apenas 

recorreram a perícias de outras especialidades em 6 casos. 

Analisando a amostra global (n=156), constatou-se que foi 

atribuído Quantum Doloris em todos os casos, Incapacidade 

Permanente Geral em 99%, Dano Futuro em 14%, Dano Estético 

em 76% e Prejuízo de Afirmação Pessoal em 39%. Com todos 

estes danos, excepto com o Dano Futuro, se encontraram 

correlações estatisticamente significativas no que ao DS se refere. 

Relativamente às decisões judiciais (n=47), o DS foi 

considerado como um parâmetro de dano relevante para a 

definição da indemnização em apenas 1 caso e, em apenas 9 

houve referências a queixas relacionadas com o foro sexual. 
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O carácter íntimo da matéria em avaliação, a dificuldade de 

objectivação do dano e, por vezes, a ausência de abordagem 

destas situações, conduzem a uma subavaliação do DS. No 

entanto, este tipo de dano pode ter grande relevância para a 

qualidade de vida dos doentes, pelo que não pode deixar de ser 

diagnosticado, tratado e reparado. 

No entanto, tal avaliação pressupõe a existência de atitudes e 

conhecimentos, relativamente à abordagem das questões do foro 

da sexualidade que, com base no estudo efectuado, parecem 

carecer de um maior desenvolvimento, pelo menos no grupo de 

peritos sobre o qual foi efectuada a análise. Efectivamente, os 

resultados sugerem que não são seguidos quaisquer critérios na 

avaliação deste dano, ficando por vezes mesmo esquecida aquela 

norma fundamental à avaliação pericial de qualquer dano, a 

fundamentação ou justificação da valoração feita.    

A circunstância do relatório pericial não contribuir, em quase 

nada, para a produção da sentença no que ao DS diz respeito, 

pode estar relacionada com o facto da avaliação deste dano, nos 

relatórios periciais, não parecer obedecer, como se referiu, a 

critérios rigorosos, sendo que num grande número de casos a sua 

valoração é feita sem uma qualquer fundamentação (24%), mas 

resultará, sobretudo, do facto das vítimas e seus advogados não 

estarem sensibilizadas nem atentas à possibilidade deste dano 

poder ser reparado, pelo que o mesmo não aparece geralmente 

quesitado.  
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As dificuldades de avaliação deste dano, demonstradas no 

presente estudo, são reveladoras da necessidade de um maior 

trabalho de definição de normas procedimentais quanto aos seus 

critérios de avaliação, bem como uma melhor formação e 

sensibilização dos peritos quanto à importância desta matéria. 

 

Efectivamente, os resultados do presente estudo permitiram 

concluir que: 

1. As perturbações a nível da sexualidade são referidas em 

4% dos relatórios periciais, realizados em sede de Direito 

Civil, por acidente de viação (n=156). 

2. O DS foi considerado apenas em 71% dos casos em que 

havia referência a perturbações a nível da sexualidade 

(n=111); 

2.1. Estas perturbações estavam directamente 

relacionadas com a função sexual em cerca de 46% 

dos casos, admitindo-se a existência de outras 

alterações (por exemplo, a nível ortopédico), como 

condicionantes do desempenho sexual e, portanto, 

justificando a atribuição de DS; 

2.2. Em 3 destes casos, o DS apenas foi valorado 

qualitativamente; 

2.3. Em 20% não foram descritas alterações nem a nível 

das queixas funcionais, nem situacionais; 

2.4. Apenas em 6 casos foram solicitados exames de 

especialidade para a confirmação deste dano; 
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2.5. Em nenhum caso foram requeridos, directamente 

pelo perito, exames complementares de 

diagnóstico; 

2.6. A atribuição de DS não foi justificada no capítulo da 

“Discussão” em 24% dos casos; 

2.7. Nos casos em que foi apresentada fundamentação, 

pelo menos em 50% esta era vaga e, por vezes, 

desadequada;    

2.8. A justificação mais frequente relacionou-se com 

queixas álgicas não genitais (25%). 

 

Tendo em conta estas conclusões, propõe-se o seguinte, 

relativamente à avaliação e valoração do DS em sede de Direito 

Civil: 

1. Este dano deve ser sempre pesquisado, 

independentemente da idade, sexo ou estado civil da 

vítima; 

2. Nesse sentido, a vítima deve ser abordada de forma 

adequada, com delicadeza, mas com profissionalismo, 

face à possibilidade da sua existência, salvo em casos 

muito específicos em que o perito considere ser do 

interesse desta não o fazer. Ainda assim, tal opção 

deverá constar do relatório; 

3. Se necessário e adequado, deve ser também 

entrevistado(a) sobre o assunto o(a) parceiro(a) sexual 

da vítima;  
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4. A descrição e valoração deste dano, a nível do relatório, 

poderá merecer o consentimento da pessoa a avaliar, se 

capaz de o dar; 

5. A valoração deste dano deve apoiar-se na sua descrição 

a nível das queixas e, nos casos em que tal for possível, 

ser objectivado através do exame físico; se essa 

objectivação carecer da realização de exames de 

especialidade ou complementares de diagnóstico, estes 

devem ser efectuados;  

6. Se os exames de especialidade considerarem a 

possibilidade terapêutica das perturbações sexuais, 

dever-se-á ponderar a questão da data de consolidação; 

7. Esta valoração deverá privilegiar a descrição, tanto mais 

que a Tabela portuguesa de indemnizações não 

considera este dano. No entanto, atendendo à 

metodologia preconizada para os restantes danos 

permanentes, não económicos, propõe-se que seja feita, 

sempre que possível, a sua quantificação numa escala 

de 7 graus de gravidade crescente; 

8. Nos casos em que as perturbações sexuais tenham uma 

evidente componente orgânica e funcional, este dano 

deverá ser avaliado em duas vertentes, a IPG (de acordo 

com a Tabela de Incapacidades em Direito Civil) e o DS, 

tal como acontece actualmente com o Dano Estético;  

9. A valoração do DS deve ser sempre justificada no sub-

capítulo de danos permanentes, a nível do capítulo da 
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“Discussão”, tendo em conta, sempre que possível, as 

classificações existentes, designadamente o DSM-IV-TR; 

10. Deverá ser descrita, na história do evento, relativamente 

à vivência pós-traumática, a eventual existência de dano 

sexual temporário; 

11. Deverão ser descritos os casos de dano sexual 

potencial, tendo em vista permitir a reabertura do 

processo caso este se venha a manifestar. 

 
 
2. Summary and Conclusions 
 
In clinical practice, we frequently encounter disturbances in 

sexual performance following traumatic events. The evaluation of 

this “Sexual Damage” (SD) can be made through any Law field, 

however, in the case of Common Law, it can be valued as a 

specific parameter of damage. 

 Nevertheless, the evaluation of this damage is complex, 

among other reasons, for the difficulty in its objectification and, 

therefore, in the increased difficulty in determining the causality 

nexus with the traumatism. Thus, it is important to base that 

evaluation on a correct methodology and on well-defined and 

rigorous clinical criteria. 

 

 The present study aims to analyze the criteria of forensic 

evaluation and valorization of SD, as well as its repercussions on 

the judicial decision. 
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 A retrospective study was undertaken, based on expert 

reports, in the medical-legal services in Northern Portugal 

(Delegations and Offices) (n=156) and an analysis of the 

respective judicial sentences (n=47). The following inclusion 

criteria were considered: Common Law expertise, following a road 

traffic accident, with “unique” or “finished” reports, in which there 

was mention of complaints concerning sexuality and/or valorization 

of SD. 

 Excel 2003 software was used for construction of the 

database, and SPSS 15.0 for Windows, was used for the statistical 

analysis of the data. 

 

 The results showed the cases that refer, in one way or 

another, sexual disturbances, amount for 4% of the examinations 

conducted in the realm of Common Law. 

 The studied population was mostly male (58%), with an 

average age of 36 years, without relevant pathological 

backgrounds (96%). 

 The resulting injuries were distributed in the following 

groups: Group I – head and/or neck trauma, except those 

associated with vertebral and spinal cord injury (n=58, 36%); 

Group II – isolated vertebral and spinal cord injury or associated 

with other injuries (n=39, 25%) – 46% (n=16) with neurological 

damage; Group III – isolated limb trauma or associated with other 

trauma, except vertebral and spinal cord injury or head trauma 

(n=54, 35%); Group IV – thoracic, abdominal and face trauma 
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(n=5, 3%). 42% of these cases have shown traumatic brain injury, 

19% pelvic and/or hip injuries and 4% lesions in the external 

genitalia and/or urinary channels. 

 Of the 156 cases in which there was reference to any 

sexual disturbance, SD was not considered in 29% of the cases. 

 Of the 111 cases in which the existence of SD was 

considered, it was not mentioned in “Complaints” chapter in 20% 

of the cases (n=22) and was unjustified in 24% (n=27). 

 Nevertheless, in the group which presented no justification 

for the attribution of SD (n=27), the sexual disturbances were 

described in the “Complaints” chapter in 78% of the cases. 

 In the cases in which the assessment of SD was justified 

(n=84), the given justification did not always find support with its 

description in the “Complaints” chapter (19%). On the other hand, 

the given justification was vague and seldom adequate in 50% of 

the cases; in the remaining cases, in 25% it was relative to algic 

and non-genital complaints, and in terms of “Complaints” the pains 

were mentioned in 29% of the cases. 

 For a better justification of this damage, experts relied on 

the expertise of other specialties in 6 situations. 

 Analyzing the global sample (n=156), it was noted that Pain 

and Suffering was assessed in all cases, Permanent Disability in 

99%, Future Damage in 14%, Cosmetic Injury in 76% and Loss of 

Amenity in 39%. Concerning SD, statistically significant 

correlations can be found with these types of Damage, except 

Future Damage. 
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 Concerning judicial decisions (n=47), SD was seen as a 

relevant damage parameter for the definition of the compensatory 

damages in 1 case only and, in only 9 there were references to 

complaints related to sexuality. 

 The private nature of the subject being evaluated, the 

difficulty in the objectification of the damage and, at times, the 

absence of a direct approach to these situations, lead to an under-

evaluation of SD. However, this sort of damage can be of great 

relevance to patients’ quality of life and thus, it cannot be 

undiagnosed, untreated and unrepaired. 

 Nevertheless, such an evaluation implies the existence of 

knowledge and attitudes relative to the approach to sexually-

related questions that, based on the given study, seem to lack 

further development, at least in the group of experts targeted by 

the study. Indeed, the results suggest that no criteria are used in 

the evaluation of this damage, often ignoring a fundamental rule of 

the expert evaluation of any damage: justification of any given 

valorization. 

 The fact that the expert report did not contribute, in almost 

any way, to the judicial sentencing concerning SD, can be related 

to the lack of adherence to rigorous criteria in the evaluation of this 

damage on the expert reports, where in a great number of cases 

the valorization is done without any justification whatsoever (24%), 

but is mainly a result of the poor awareness, of the victims and 

their prosecutors alike, of the possibility of repair of this damage, 

hence, it is not generally requested. 



O Dano Sexual. 
Contributo para a avaliação médico-legal dos danos na pessoa 

   176 

 The difficulties in evaluating this damage, demonstrated in 

the present study, reveal the need for a greater effort in defining 

procedural norms concerning its evaluation criteria, as well as of 

better formation and awareness of experts as to the importance of 

this matter. 

  

 Indeed, the results of the current study allow the following 

conclusions: 

1. Sexually-related disturbances are mentioned in 4% of 

the expert reports, conducted in the realm of Common 

Law, resultant from a road traffic accident (n=156). 

2. SD was assessed in only 71% of the cases in which 

sexually-related disturbances were mentioned (n=111); 

2.1. These disturbances were directly related to the 

sexual function in about 46% of the cases, 

admitting the existence of other alterations 

(namely, on a orthopedic level) affecting sexual 

performance and, therefore, justifying the 

assessment of SD; 

2.2. In 3 of these cases, SD was only qualitatively 

valued; 

2.3. In 20% of the cases, no alterations were 

described in neither functional nor situational 

complaints; 

2.4. In only 6 cases specialty examinations were 

requested as means to confirm the damage; 
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2.5. In no case were complementary diagnosis 

examinations ever requested directly by the 

expert; 

2.6. The assessment of SD was unjustified in the 

“Discussion” chapter in 24% of the cases; 

2.7. In those cases where justification was 

presented, at least in 50% of them it was 

vague and inadequate. 

2.8. The most frequent justification was related to 

non-genital algic complaints (25%). 

 

 With these conclusions in mind, these are the propositions 

concerning the evaluation and valorization of SD in the realm of 

Common Law: 

  

1. The damaged should always be searched for, 

regardless of the victim’s age, sex or marital state; 

2. Thus, the victim should be approached adequately, in a 

delicate, but professional, manner, concerning the 

existence SD, except in specific cases in which the 

expert might consider not to do so, in the victim’s best 

interest. Notwithstanding, such choice must be 

mentioned in the report;  

3. If found necessary and adequate, the victim’s partner 

should also be interviewed concerning the subject; 
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4. On a report level, the description and valorization of this 

damage might depend upon the victim’s consent, if 

seen fit to do so; 

5. The valorization of this damage must be rooted on a 

complaint-based description and, if possible, be 

objectified through physical examination; if that 

objectification requires additional specialty or 

complementary diagnosis examinations, they should be 

carried out; 

6. If the specialty examinations consider the therapeutic 

possibility of the sexual disturbances, the consolidation 

date should be bore in mind; 

7. This valorization should of the upmost discretion, even 

more so considering that the Portuguese Table of 

compensatory damages does not even feature this 

damage. However, given the methodology applied to 

the remaining permanent and moral damages, it’s 

advised, if possible, for its quantification to be done on 

a scale of 7 degrees of increasing severity; 

8. In those cases where the sexual disturbances have an 

evident organic and functional component, this damage 

should be evaluated in two realms, the Permanent 

Disability (according to the Disabilities Table in 

Common Law) and SD, as it is currently done with 

Cosmetic Injury; 
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9. The valorization of SD should always be justified in the 

permanent damage sub-chapter, in the “Discussion” 

chapter, bearing in mind, as much as possible, the 

existent classifications, namely the DSM-IV-TR; 

10. The possible existence of temporary sexual damage 

should be described in the history of the event, 

relatively to the post-traumatic experience; 

11. The potential cases of sexual damage should be 

described, allowing the reopening of the file should it 

manifest itself. 
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O DANO SEXUAL.  

CONTRIBUTO PARA A AVALIAÇÃO MÉDICO-LEGAL  
DOS DANOS NA PESSOA. 

 
 

Ficha de Colheita de Dados 
 

 

I. Identificação do Processo 
1. Nº Proc. …./…………….                  2.Nº Ordem…………….             
 
3. Delegação/gabinete…………….  
 
4. Data perícia ____/_____/_____ 
 
 
II. Caracterização do sinistrado 
 
5. Género:  

       1.  Masculino   
                   2.  Feminino   
 
6. Data de nascimento ___/___/___ 
 
7. Idade à data do evento …………… 
  
8. Presença de antecedentes patológicos e/ou traumáticos 
relacionados com o evento em estudo:          
                                                              1. Sim  
                                   2. Não                                                                     

                                   3. Ignorado  
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III. Caracterização da lesão 
 
9. Lesão resultante:  

1. Grupo I - todos os casos de  
traumatrismos de crânio e/ou pescoço, 
excepto aqueles em que está associado 
traumatismo raquimedular, 
2. Grupo II -  todos os casos em que 
houve traumatismo raquimedular 
isoladamente ou associado a outras 
lesões traumáticas, 
3. Grupo III -  traumatismo dos 
membros isolado ou associado a outros 
traumatismos, exceptuando os do crânio 
e os raquimedulares, 
4. Grupo IV - traumatismos do tórax e 
abdómen e traumatismos da face 

               
10. Presença de lesões neurológicas:   

       1. Sim  
                                                                  2. Não 
 
11. Presença de outras lesões classicamente relacionadas 
com DS:  

    1. Órgãos genitais e/ou vias urinárias 
                2. Bacia e/ou anca 
                3. 1+2 
                4. Não apresenta 
 
12. TCE:    
                   1. Sim  
                   2. Não 
                   3. Ignorado 
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IV. Exame pericial 
 
13. Referência a queixas da cognição e afectividade:       

 1. Sim  
                                                                        2. Não 
                                                                        3. Não avaliável 
 
14. Referência a queixas álgicas residuais na sequência 
do evento:     
               1. Sim  
               2. Não 
               3. Não avaliável 
 
15. Referência a queixas do foro da sexualidade:           
               1. Sim  
                                                                        2. Não 
                                                                        3. Não avaliável 
 
16. Tipo de queixas do desempenho sexual:     

                                1. Perturbações do desejo 
                          2. Perturbações da erecção 
                          3. Dor não genital 
                          4. Perturbação do desejo e dor não genital 
                          5. Outras queixas 
 
17. Perícias de especialidade requeridas:  
                                                          1. Psiquiatria  
                                                          2. Urologia 
                                                          3. Psiquiatria e Urologia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



O Dano Sexual. 
Contributo para a avaliação médico-legal dos danos na pessoa 

   196 

V. Danos atribuídos 
 
18. IPG……..% 
 
19. Dano Futuro……..% 
 
20. Dano Estético……… (1-7) 
 
21. Quantum Doloris……… (1-7) 
 
22. Dano Sexual……… (1-7)  
                  . 99. Descritivo 
 
23. Prejuízo de Afirmação Pessoal……… (1-5) 
 
 
24. Justificação do Dano Sexual:   

      1. Sim  
                                                                 2. Não 
 
25. Justificações utilizadas:                         

                                1. Perturbações do desejo 
                          2. Perturbações da erecção 
                          3. Dor não genital 
                          4. Perturbação do desejo e dor não genital 
                          5. Outras queixas 
 
 
 
 

 

 


