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RESUMO 

A pletismografia peniana ou falometria é, seguramente, segundo alguns autores, 

o melhor método para objectivar a estimulação sexual no homem. Existe uma literatura 

extensa em favor da falometria como sendo um método "válido " para quantificar e 

caracterizar as respostas erécteis em casos de abuso sexual. Apesar da sua aplicação 

rotineira em casos de abuso sexual, tem surgido ultimamente algumas críticas. A 

pletismografia peniana tem limitações graves, nomeadamente a falta de 

estandardização, a baixa sensibilidade, a baixa especificidade e o potencial para 

manipulação dos resultados do exame. Estas limitações foram utilizadas como 

argumento pelo Supremo Tribunal dos Estados Unidos da América em 1993, quando 

pela primeira vez se considerou que a pletismografia peniana não era admissível como 

prova em julgamento. Até essa data e durante anos a pletismografia peniana era 

utilizada em casos de abuso sexual e era admitida como prova sob a norma de Frye. O 

Supremo Tribunal veio alterar o que era prática comum, estabelecendo-se um novo 

precedente, com novos critérios de admissibilidade, segundo a nova norma de Daubert. 

A nova norma de Daubert permitia uma avaliação mais aprofundada sobre a validade 

das técnicas científicas utilizadas como prova. Apesar da norma de Daubert ter 

revolucionado os critérios de admissibilidade de provas em tribunal, é alarmante a 

persistência do uso indiscriminado da pletismografia em casos de abuso sexual. Os 

exemplos mais frequentes são o seu uso em casos de incesto, a sua aplicação em 

crianças ou adolescentes e em indivíduos que negam os crimes sexuais dos quais são 

acusados. Pretendeu-se então averiguar se de facto a técnica tem validade científico-

jurídica. Procurou-se sensibilizar e alertar a comunidade científica portuguesa para 

um assunto que permanece ainda no desconhecimento da maioria. Apenas resta a 

esperança que a sua eventual introdução neste país seja ponderada e protelada até que 

os seus benefícios estejam claramente demonstrados. 
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SUMMARY 

Penile plethysmography or phallometrics is according to some scientists the 

best method available to evaluate sexual arousal in men. There exists a quite an 

amount of literature that considers phallometrics a valid method for quantifying and 

characterizing erectile responses in cases of sexual abuse. In spite of these favourable 

arguments, phallometrics has several limitations, namely, the lack of standardization, 

sensitivity, specificity and the potential for faking the results. It was precisely these 

limitations that were used to substantiate the Supreme Court of the United States of 

America decision in 1993, when for the first time phallometrics was not admitted as 

evidence in a court of law under existent Frye standard. As a result of this case, the 

Daubert precedent was established. The Daubert standard revolutionized the 

admissibility criteria in court cases permitting a more critical approach to the validity 

scientific techniques. Regardless, however of the Daubert standard, phallometric 

testing continues to be used indiscriminately in sexual abuse cases. The more 

contestable and frequent examples of this are its use in incest cases, phallometric 

testing of children and adolescents, and lastly, its use in individuals who deny the 

criminal charges of which they are accused. The objective of this thesis was to assess 

the scientific and legal validity of phallometric testing at the present date. It is 

necessary to bring forth some attention to this matter in Portugal seeing that the topic 

is entirely unexplored, in hope that the abusive use abroad will decline and that its 

applicability in this country will be deterred until its benefits and indications can be 

clearly demonstrated. 
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RESUME 

La pléthysmographie pénienne ou phallométrie est assurément selon plusieurs 

auteurs, la meilleure méthode pour mesurer les réponses érectiles masculines. 

L'excitation relative ressentie par l'homme qui est exposé à divers stimuli sexuels et 

non sexuels est mesurée pendant la présentation. Il existe beaucoup de la littérature en 

faveur du test phallométrique, mais pour déterminer si la phallométrie constitue un test 

psychophysiologique adéquat, il faut établir les normes qui serviront à évaluer la 

procédure utilisé. La valeur d'un test tient à sa normalisation et au fait que sa fiabilité 

et sa validité sont démontrables. Depuis la première introduction dans la communauté 

scientifique, ce test a été très critiqué. A l'heure actuelle, il existe trop peu de résultats 

de recherche sur des limites de leur validité, surtout l'absence de la sa normalisation, 

les niveaux acceptables de sensibilité et de l'éspecifïcité et la possibilité pour manipuler 

les résultats. Ces donnés étaient utilisés en 1993, quand le Tribunal Suprême a 

considéré pour la première fois que la pléthysmographie pénienne n 'était pas une 

preuve admissible. Ainsi, la norme de Frye en vigueur jusqu' á cette date n'existe plus 

et la nouvelle norme de Daubert était utilisée pour établir les niveaux acceptables de 

fiabilité varient selon une gamme de critères. Toutefois, c'est alarment l'utilisation 

indiscriminé et persistent de la pléthismographie pénienne en cas d'abus sexuel. Les 

exemples les plus fréquents sont la phallométrie utilisé avec des enfants ou des 

adolescents accusées, des adultes qui n 'admissent pas leurs crimes sexuels ou des 

adultes coupables d'inceste. Donc, l'objectif c'était démontrer et certifier si, vraiment, 

la technique est valable scientifique et juridiquement. Il faut sensibiliser et alerter la 

communauté scientifique portugaise pour ce problème qui n 'est pas encore connue pour 

la plupart des personnes. Seule des études plus rigoureuses permettront d'élucider ces 

questions de façon satisfaisante, surtout avant son introduction dans ce pays pour éviter 

des répercussions importantes face ces incohérences relevées dans la littérature. 
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INTRODUÇÃO 

A avaliação da resposta sexual em homens para determinação da sua 

orientação ou preferência sexual foi primeiro desenvolvida por Kurt Freund em 

1957, na República Checa. Freund utilizou um aparelho que quantificava as 

alterações volumétricas peruanas em resposta a vários estímulos sexuais e não 

sexuais. Nessa altura a pletismografia peniana ou falometria era utilizada para 

identificar os indivíduos que alegavam ser homossexuais para evitarem serviço 

militar obrigatório. 

Desde sua descoberta, esta técnica tem sido divulgada e aplicada em 

inúmeros estudos em que a preferência sexual tem relevância. A pletismografia 

peniana é, segundo muitos autores, o melhor método para objectivar a 

estimulação sexual no homem. Existe uma literatura extensa a favor da falometria 

como um método "válido" para quantificar e caracterizar as respostas erécteis em 

casos de abuso sexual. As comunidades científicas e jurídicas adoptaram esse 

instrumento porque pela primeira vez na história havia um método científico e 

objectivo para identificar e caracterizar comportamentos sexuais. No entanto, nos 

últimos anos tem surgido uma onda crescente de estudos que questionam alguns 

resultados anteriormente publicados e põem em destaque algumas questões 

importantes. Embora estes autores não neguem o valor pedagógico da 

pletismografia peniana, discordam do uso de resultados obtidos laboratorialmente 

para extrapolação de comportamentos fora do laboratório. Estes autores 

acrescentam, ainda, que a falometria apresenta falhas, ou handycaps que 

invalidam o seu uso liberal em todos os casos de crimes sexuais. 

A pletismografia peniana é realizada em alguns países do mundo, 

predominantemente nos EUA e no Canadá, onde tem sido alvo de grande 

controvérsia. A falometria não é infalível e tem de facto algumas limitações. O 

resultado desta técnica tornou-se quase sinónimo de inocente ou culpado, sem 

haver um fundamento científico irrefutável. Ela é aplicada indiscriminadamente 
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em processos litigiosos para supostamente identificar a preferência sexual, o que 

condiciona a liberdade do acusado, se este pode ter ou não a custódia dos filhos, 

se pode ou não aproximar-se de crianças, etc. É ainda utilizada em avaliações do 

grau de perigosidade, do risco de recidiva e de resposta terapêutica. É de salientar 

que, nestes países, os indivíduos acusados de crimes sexuais como a pedofilia são 

marginalizados e estigmatizados de tal modo que na prisão sofrem um tratamento 

diferente dos outros reclusos (por exemplo, a um homicida). Em alguns estados 

ou regiões, o acusado é obrigado a afixar publicamente um letreiro na sua 

propriedade, com a palavra "P E D Ó F I L O", bem visível, sendo ainda o seu 

nome disseminado em listas na Net. Face a estas e outras consequências, a 

pretensa identificação correcta com base na falometria pode ter consequências 

desastrosas. 

Em 1993, O Supremo Tribunal dos EUA aboliu a norma de Frye no caso 

célebre Daubert vs. Merrill Dow Pharm., Inc. Sob a antiga norma de Frye ou 

Frye Test, os tribunais determinavam a admissibilidade de provas científicas para 

os casos em julgamento. Os tribunais certificavam-se de que a metodologia 

utilizada pelo perito forense em questão era aceite pela comunidade científica. O 

Frye Test teve a sua origem em 1923, quando o Frye foi acusado de homicídio. 

Durante o julgamento, o réu apresentou um perito que propunha apresentar como 

prova científica em seu favor o primeiro polígrafo, com base na medição da 

tensão arterial. Para este perito, a tensão arterial sistólica subia devido a uma 

estimulação do sistema nervoso autónomo na presença do medo, da raiva ou da 

dor. Como a verdade alegadamente era espontânea, esta não causava subidas 

tensionais. Ao contrário, a mentira estava associada ao pavor de ser descoberto o 

crime, daí que a tensão subiria... O tribunal não considerou admissível esta prova 

inovadora, uma vez que nem era prática corrente na altura, nem tão pouco era 

aceite universalmente pela comunidade científica. Frye foi de facto condenado - e, 

meses depois, apareceu um indivíduo que confessou ter sido o autor do crime. A 

norma de Frye perdurou durante 70 anos, apesar de criticada e contestada por ser 

conservadora, particularmente no que dizia respeito às áreas técnicas, com 

aspectos ambíguos, tais como algumas síndromes psicológicas. Contudo, sob esta 

norma, foram admitidas em tribunal várias técnicas importantes, como o 

polígrafo, o exame da voz ou voice print (1), a activação de neutrões (2), os testes 

do resíduo de tiros (3), a comparação de mordeduras (4), o pentotal sódico (5), o 
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grupo sanguíneo (6), etc. (Ver referências 1-6 sob Frye versus United States, 293 

F. 1013 (D.C. Cir. 1923)). Durante anos a falometria também foi admitida como 

prova admissível segundo o Frye Test. 

A norma de Daubert substituiu a norma de Frye e esta introduziu uma 

abordagem mais elaborada e aberta, com o objectivo de validar a fiabilidade e a 

relevância dos métodos utilizados pelos peritos. Esta nova norma atribuiu uma 

maior responsabilidade ao juiz, sendo ele o árbitro sobre a admissibilidade de 

evidências científicas no julgamento. O Daubert pretendia responder a várias 

questões: 

1. A técnica já foi testada e pode ser demonstrada? 

2. A técnica já foi publicada em revistas internacionais e 

sujeita a avaliação pela comunidade científica? 

3. Qual é a taxa de erro? Existe uma metodologia 

estandardizada para verificar a fidedignidade com que é 

executada? 

4. Qual o grau de aceitação pela comunidade científica 

relevante? (antigo Frye Test) 

Apesar do Daubert permitir uma abordagem mais equilibrada e até mais justa, 

nem todos os tribunais aplicam essa vertente de justiça. Actualmente, a 

comunidade jurídica encontra-se numa situação em que dispõe de uma técnica 

científica cujo valor é discutível. (Walsh, 19 99; AP-LS NEWS, editorial staff, 

2001). 

A falometria utilizada isoladamente com o único objectivo de comprovar 

que o acusado é culpado de sofrer de uma parafilia (nomeadamente, a pedofilia) e 

como tal cometeu o crime sexual de que é acusado, com um valor predictivo 

elevado - é um erro científico e jurídico. Ao contrário das provas de ADN, que 

hoje em dia são incontestáveis em qualquer tribunal, o mesmo não se pode dizer 

acerca da pletismografia peniana. Esta técnica é dos assuntos mais polémicos dos 

últimos anos. A falometria, praticamente instituída como infalível por alguns 

autores, apresenta no entanto algumas limitações, e estas têm instigado uma forte 

oposição por outros autores ao seu uso liberal. A sua não aceitabilidade por toda a 

comunidade científica fundamenta-se essencialmente nestes pontos: 
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a. Falta de metodologia estandardizada do exame no seu 

conteúdo, administração e interpretação dos resultados; 

b. Sensibilidade e especificidade baixas; 

c. Potencial para simulação e dissimulação. 

Uma situação flagrante do uso indiscriminado da falometria diz respeito a 

crianças e adolescentes acusados de cometerem actos de abuso sexual. Aqui 

levantam-se questões ético-legais, e o conteúdo considerado, por alguns, como 

pornográfico. Torna-se particularmente condenável o uso da falometria para 

prever o grau de perigosidade e de prováveis comportamentos desviantes futuros, 

quando não existem estudos que justifiquem estas aplicações nas populações 

juvenis. 

Em Portugal, a pletismografia peniana ou falometria é inexistente. A 

palavra "falometria" não entra nas instituições médico-legais ou nos antros 

jurídicos. Torna-se intrigante este silêncio, perante toda a polémica que esta 

técnica tem gerado no continente americano nos últimos anos e, sobretudo, na 

presença das redes de comunicação global. Será que deveria haver também, no 

nosso país, um lugar privilegiado para esta técnica? Será que este método deveria 

ser integrado nas avaliações psiquiátricas? Será que a pletismografia peniana seria 

um instrumento útil e valioso para quem necessita de uma prova objectiva num 

processo litigioso? Há quem diga que toda a popularidade da falometria se deve 

ao seu aspecto económico, uma vez que apesar desta técnica dispendiosa ser 

executada em instituições estatais, ela é muito procurada em instituições 

particulares. 

Face ao desafio, pretendeu-se averiguar o que é a pletismografia peniana, 

como funciona, quais são as suas vantagens e as suas limitações. A pletismografia 

peniana é utilizada regularmente em avaliações psiquiátricas nos adultos e nos 

jovens em instituições prisionais, em casos de divórcio com alegações de incesto, 

pedofilia ou homossexualidade e em outros casos de abuso sexual. Esta técnica 

foi utilizada durante anos, sem que alguém questionasse a sua validade. 

Actualmente, vão surgindo inúmeras publicações da comunidade científica e 

jurídica que não deixam o leitor indiferente. Ponderando os argumentos a favor e 

contra, chegou-se a um veredicto. 
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HISTÓRICO 

O comportamento sexual do homem é complexo. Ao longo dos tempos, 

esta análise tem sofrido alterações e ainda hoje se procura o modelo ideal. A 

pulsão em Freud tem quatro características fundamentais: a origem, a pressão, o 

objecto e o alvo. O alvo da pulsão é sempre a satisfação, a descarga da tensão ou 

a sua redução. A pulsão é fundamentalmente uma reivindicação permanente de 

satisfação, de tal modo que o meio, o objecto dapulsão, poderá ser muito diverso. 

O que significa que, ao nível pulsional, o sentido último é a satisfação. 

As parafilias, segundo a teoria dimensional de Ellis (1899), são simples 

variações dos impulsos humanos e não condições anormais. Lanyon (1991) 

sugeriu uma dimensão de desvios do padrão de preferência sexual, havendo 

parafilias situacionais e regressivas ou as fixadas e preferenciais. Isto foi em parte 

vericado empiricamente por Marshal et ai. (1991) e Brockman & Bluglass, 

(1996), quando observaram que a maioria dos adultos "normais" apresentavam 

um interesse sexual a estímulos "não normais" no laboratório. Segundo as teorias 

psicodinâmicas, Freud serviu-se do termo perversão para indicar se o objecto ou o 

alvo de interesse sexual estava desviado do normal. As teorias comportamentais 

tiveram impacto no tratamento. Abel et ai. (1978) consideravam que o 

comportamento em si é que era o problema e que não resultava de problemas 

subjacentes como advogava a teoria psicanalítica. 

Em 1983, Langevin expandiu o modelo, classificando o comportamento 

sexual anormal de acordo com as características do estímulo e da resposta sexual. 

A preferência, por exemplo, por uma forma, tal como uma criança ou por roupa 

íntima de mulher — é característica do estímulo. A preferência para se exibir é 

uma característica da resposta. Isto é análogo à perversão de Freud quando o 

objecto (stimuluspreference) ou o alvo (responsepreference) dapulsão sexual é 

pervertida. 
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Existem ainda teorias baseadas em estudos que sugerem as parafilias como 

relacionadas com desequilíbrios hormonais e com predisposições genéticas. 

Laws & Marshall (1990) e Marshal & Barbaree (1989, 1990) apresentaram 

um modelo compreensivo e integrado sobre a aquisição e a manutenção de 

preferências sexuais. Apesar deste modelo não responder a muitas questões sobre 

as parafilias, os autores defendiam que os melhores modelos deveriam ser 

multifacetados e que os modelos do futuro deveriam, por exemplo, contabilizar 

não só as parafilias nos homens, como também nas mulheres. Estes modelos 

deveriam explicar por que é que a maioria dos parafílicos são homens, o modo 

como os comportamentos parafílicos são adquiridos, e responder à questão: -

Porque é que a maioria das pessoas não são parafílicas? 

A utilização da pletismografia peniana para avaliação de preferência 

sexual fundamenta-se na hipótese de preferência sexual (Barbaree & Marshall, 

1991). Esta hipótese diz que o comportamento sexual do homem RESULTA 

DIRECTAMENTE de preferências claramente definidas para parceiros 

sexuais específicos ou comportamentos específicos e que estas preferências 

são detectadas no LABORATÓRIO. Na mesma linha de pensamento, esta 

hipótese tem três variantes, sendo a primeira a mais forte ou a mais provável e a 

última a mais fraca ou a menos provável. Estas variantes justificam por que é que 

os indivíduos abusam sexualmente: 

> Ia Variante: Estes indivíduos abusam sexualmente porque 

preferem este comportamento acima de todos outros 

possíveis comportamentos sexuais; 

> 2a Variante: Estes indivíduos abusam sexualmente porque 

acham que os seus comportamentos sexuais anormais são 

igualmente satisfatórios, como qualquer outra prática 

sexual socialmente aceite; 

> 3a Variante: Estes indivíduos abusam sexualmente porque 

não são inibidos como são as pessoas consideradas 

normais, não criminosas (ou seja, os nonoffenders), 

perante o sexo não consentido, a idade da criança, o uso da 

força, etc. 
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Os indivíduos do primeiro subgrupo apresentam respostas erécteis 

falometricamente muito positivas para estímulos parafílicos. Os do segundo 

subgrupo apresentam respostas intermédias e os do terceiro subgrupo apresentam 

as respostas mais fracas em relação aos primeiros dois grupos, mas mais positivas 

do que o grupo de controlo. Segundo esta hipótese, todos os indivíduos acusados 

de abusos sexuais deveriam ter respostas erécteis a estímulos sexuais anormais 

superiores ao grupo de controlo. Na realidade, constata-se que isto NÃO 

acontece. Existe uma heterogeneidade enorme nas respostas falométricas em 

todos os grupos, inclusive no grupo de controlo. O grupo de controlo não é 

exclusivamente homogéneo e é constituído por indivíduos com preferências 

sexuais variadas, até mesmo parafílicas! 

Supõe-se que dentro de cada "tipo" de abusadores sexuais (violadores, 

pedófilos acusados de abuso sexual, etc.), existem padrões de respostas erécteis 

diferentes entre os indivíduos, ou seja, existem diferentes perfis. Num estudo, em 

que se analisaram as respostas erécteis de indivíduos (que tinham abusado 

sexualmente de crianças) submetidos a estímulos diferentes, foi apenas possível 

classificar 6% de todos os homens em padrões, dada a heterogeneidade marcada 

do grupo. Estes indivíduos não responderam todos sistematicamente a estímulos 

sexuais de crianças, apesar de terem sido condenados por crimes de abuso sexual 

nas mesmas. Neste estudo, os autores (Barbaree & Marshal, 1989) propuseram 

uma classificação dividida em cinco subgrupos de acordo com os padrões de 

comportamento mais evidentes. 

1) Perfil Adulto 

A resposta reflecte uma preferência clara para adultos; 

2) Perfil Adulto-Adolescente 

A resposta mais positiva para adultos com uma 

resposta significativa para estímulos de adolescentes; 

3) Perfil Não Discriminante 

A resposta eréctil equivalente em todas as categorias 
de idades; 

4) Perfil Criança-Adulto 

A resposta eréctil igual para adultos e para crianças, 

mas resposta eréctil baixa para raparigas pubescentes, 
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5) Perfil Criança 

Pedófilo clássico. 

Estes estudos, entre outros, indicam que existem défices graves na 

compreensão do comportamento sexual. Dificilmente podemos classificar e 

comparar indivíduos a um padrão que ainda nem sequer está definido, 

desconhecendo-se os mecanismos subjacentes e os factores variáveis. Será que a 

hipótese de preferência sexual está errada ou será que a avaliação falométrica é 

inadequada para detectar as preferências sexuais? 

Outro pressuposto da hipótese de preferência sexual é que a formação de 

uma preferência sexual anormal ANTECEDE o primeiro acto de abuso 

sexual. Pressupõe-se, ainda, que a preferência anormal é ADQUIRIDA 

(McGuire, Carlisle & Young, 1965). Menos de 50% de indivíduos condenados 

por abuso sexual em crianças referiam preferência por crianças antes de 

cometerem o primeiro abuso sexual contra as mesmas. A maioria destes homens 

admitiram fantasiar com crianças a seguir ao primeiro acto (Marshall, Barbaree & 

Eccles, 1991). Conclui-se que a preferência sexual parafílica é influenciada pela 

execução do acto parafílico propriamente dito (Marshall & Eccles, 1993). Isto 

pode explicar em parte a relação directa que se verifica entre a resposta eréctil e 

o número de vítimas. Um pedófilo que abusa sexualmente de várias crianças 

apresenta uma resposta eréctil falométrica francamente positiva a vários estímulos 

de crianças. No entanto, um pedófilo incestuoso abusa repetidamente da mesma 

vítima: estes indivíduos não respondam a múltiplos estímulos de crianças 

diferentes, uma vez que têm uma preferência sexual específica para a sua vítima. 

Os indivíduos incestuosos podem apresentar uma estimulação eréctil para 

mulheres adultas e aparentemente nenhuma estimulação para crianças, tendo por 

isso um perfil falométrico "normal". Os indivíduos incestuosos são excluídos dos 

estudos dos pedófilos com vítimas não familiares, visto que os mecanismos, 

embora desconhecidos, parecem ser completamente diferentes. Sabendo-se que o 

perfil incestuoso é difícil de detectar falometricamente, não se compreende por 

que é que este método é utilizado em processos litigiosos de divórcio em que o 

pai alegadamente abusa da sua filha ou seu filho menor. 

Os violadores também são constituídos por subgrupos de perfis 

heterogéneos, que ainda não estão bem definidos. De modo geral, as respostas 
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erécteis a estímulos de violação são muito mais positivas em indivíduos com 

múltiplas vítimas do que em indivíduos com menor número de vítimas (Quinsey 

& Chaplin, 1982, 1984; Quinsey, Chaplin & Upfold, 1984; Quinsey, Chaplin & 

Varney, 1981). Segundo estes dados, o comportamento parece ser adquirido, mas 

não é tão evidente se este antecede o primeiro acto de abuso sexual como se 

propõe na hipótese de preferência sexual. 

Novamente, se coloca a questão: será que a hipótese de preferência sexual 

está errada ou será que a avaliação falométrica é inadequada para detectar e 

caracterizar as preferências sexuais? 

Outro pressuposto contestável (já mencionado) da hipótese de preferência 

sexual refere-se a um exame laboratorial ser fidedigno. Não existem estudos de 

que o comportamento laboratorial seja representativo do comportamento do 

indivíduo integrado no seu meio ambiente. (Barker & Howell, 1992; Hall et ai., 

1988; Simon & Schouten 1991) 

O desconhecimento dos mecanismos de acção subjacentes e dos factores 

variáveis são, de momento, os grandes obstáculos. Dois parâmetros que reflectem 

este problema, e que são poucas vezes mencionados na literatura, são a idade e o 

QI. Os autores Castonguay, Proulx, Aubut, McKibben & Campbell (1993) e Hall 

(1989) publicaram trabalhos em que os indivíduos com os QI mais elevados e de 

idade mais avançada tinham perfis falométricos mais próximos do padrão normal 

do que os indivíduos com os QI mais baixos e mais jovens. 

Levanta-se então o dilema da capacidade de os examinandos 

dissimularem as suas preferências sexuais, manipulando o exame 

falométrico. A este fenómeno, chama-se fakins. McAnulty & Adams (1990) 

demonstraram que é mais fácil inibir uma resposta eréctil face a um estímulo 

preferido do que simular uma resposta eréctil face a um estímulo não preferido. 

Vários autores (Avery-Clark & Laws, 1984; Freund, Watson & Rienzo, 1988; 

Hall, 1989; Hall, Proctor & Nelson, 1988; Laws & Holmen, 1978; Quinsey, 

Steinman, Bergersen & Holmes, 1975; Wydra, Marshall, Earls & Barbaree, 1983) 

verificaram que tanto nos grupos de violadores como naqueles condenados por 

abuso sexual em crianças, os indivíduos eram capazes de inibir uma resposta 

eréctil a estímulos preferidos e gerar uma resposta eréctil a estímulos não 

preferidos. Laws & Rubin (1969) detectaram que a maioria dos indivíduos no 

estudo podiam inibir significativamente uma resposta eréctil a um estímulo 
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preferido recorrendo a métodos cognitivos ou de distracção - sendo estes métodos 

difíceis de detectar no laboratório. 

A falometria pretende avaliar a preferência sexual utilizando respostas 

erécteis. Esta avaliação é feita em indivíduos que estão ou não dispostos a admitir 

publicamente as suas preferências sexuais. No grupo de controlo (nonoffenders) 

existem indivíduos que podem não querer revelar as suas verdadeiras preferências 

sexuais e com capacidades variáveis de inibir ou gerar respostas erécteis. Nos 

offenders, os indivíduos já detidos por acusações de abuso sexual, logo, quando a 

liberdade está directamente condicionada pelo resultado falométrico, existe 

motivação para o faking. Os offenders, que admitem as acusações são também 

chamados admitters. Os que negam tudo, são os deniers ou nonadmitters. Os que 

negam tudo podem estar de facto inocentes. Até 50% dos homens condenados por 

crimes de abuso sexual negavam as acusações (Barbaree, 1991; Marshall, 1994; 

Marshal & Eccles, in press). 

Nem todos os homens que cometem crimes sexuais são motivados pela 

preferência sexual àquele acto (Freund, 1991). Os autores Groth (1979) e Groth & 

Burges (1977) vão mais longe ao dizerem que todos os crimes de abuso sexual 

são "actos pseudo-sexuais". A violação, por exemplo, não é só motivada 

sexualmente (Brownmiller, 1975; Clark & Lewis, 1977). Existem estudos que 

demonstram que a violação é motivada pela "conquista" violenta da vítima, e 

muitas vezes a estimulação sexual é obtida posteriormente e com alguma 

dificuldade (Amir, 1971 e Groth & Burgess, 1977). Ninguém conseguiu ainda 

definir os mecanismos e as forças motivadoras que levam um indivíduo a abusar 

sexualmente. De um modo geral. Quando o indivíduo admite a sua parafília (os 

offenders admitters). o exame falométrico está concordante. Quando se aplica o 

exame falométrico a um indivíduo que nega tudo (ou seja, o nonadmitter ou 

denier), o resultado é imprevisível. Daí que dificilmente se possa prever quantos 

homens acusados de abuso sexual vão ter preferências sexuais anormais. 

Com estes dados, as perguntas aumentam. Como é que a falometria pode 

ser credível se é manipulável? O faking é sempre detectável? Não. O faking nem 

sempre é detectável. 

Os nonresponders são os indivíduos que no laboratório, não respondem a 

nenhum estímulo, e os low responders são aqueles que respondem muito pouco... 

Será esta situação um exemplo de mera disfunção sexual ou será o reflexo de uma 
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excelente capacidade de supressão eréctil completa e voluntária? É de salientar 

que os non responders são normalmente indivíduos condenados por crimes em 

que se confirmou ter havido actividade sexual fisiológica, embora no exame 

falométrico não haja registo de resposta eréctil! ! ! 

A pergunta persiste: Será a hipótese está errada, ou será a falometria 

inadequada para detectar as preferências sexuais? 
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OBJECTIVO 

Tratando-se de uma técnica pouco divulgada, pretendeu-se primeiro 

apresentar a pletismografia peniana ou falometria, descrevendo-a como é 

realizada, as suas funções e limitações na determinação da orientação sexual de 

indivíduos acusados de crimes sexuais, perante os valores citados na literatura. 

Determinou-se a validade científica nos pontos mais contestados: a falta de 

estandardização, o potencial para simulação/dissimulação e a baixa sensibilidade 

e especificidade. Uma vez determinada a validade científica, avaliou-se o seu 

valor jurídico com base nos dados obtidos, segundo as normas de Daubert, o 

critério jurídico actualmente em vigor, utilizado na decisão da admissibilidade da 

prova falométrica em tribunal. Por último, uma vez determinada a validade 

científico-jurídica, considerou-se a eventual introdução da pletismografia peniana 

no sistema médico-legal português. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

Fez-se uma revisão bibliográfica de artigos e outros trabalhos científicos e 

jurídicos publicados desde 1957, altura em que Kurt Freund, pioneiro desta 

técnica, publicou o primeiro artigo sobre esta matéria. Realizou-se um estágio de 

curta duração em Toronto, Canadá, no Centre for Mental Health and Addiction, 

onde o falecido Kurt Freund se dedicou a esta actividade. Hoje, esta instituição 

continua a trabalhar nesta área de investigação e na área clínica. Foi 

proporcionada a oportunidade de trabalhar directamente com personalidades de 

carreira internacional. Consultou-se o arquivo desta instituição, com acesso a 

publicações. Assistiu-se e participou-se em avaliações psiquiátricas de indivíduos, 

onde a pletismografia peruana ou falometria era um dos instrumentos utilizados. 

Registaram-se os dados objectivos recolhidos destas fontes para elaborar a 

dissertação aqui apresentada. 
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RESULTADOS 

1. FALTA DE ESTANDARDIZAÇÃO 

1.1. Aparelhos utilizados 

Pletismografia vem do grego pl-thusmos (pl~th^nein ou "aumentar"; pfi 

tti^s ou "quantidade"; pfithein significa "repleto" e graphia significa "escrever"). O 

pletismógrafo é um instrumento utilizado para registar e medir a variação do volume 

de uma parte do corpo. Existem vários modelos com mecanismos variados. O Strain 

Gauge Pletismógrafo é simples. O funcionamento deste aparelho baseia-se na 

aplicação do seguinte princípio: a alteração do volume relativo de um cilindro é 

igual a alteração da resistência relativa do strain gauge que é aplicado à volta do 

cilindro. O volume de um cilindro com um comprimento fixo altera-se 2% com 

variações de 1% da circunferência. A alteração de circunferência é igual à alteração 

de comprimento do strain gauge que é aplicado à volta do objecto que vai ser 

medido. Se o comprimento do strain gauge altera, as alterações da resistência 

eléctrica também alteram porque o strain gauge se torna mais comprido e mais fino. 

Cada aumento de 1% no comprimento, aumenta a resistência 2%. Isto permite 

conhecer a variação relativa do volume de um cilindro (DV/Vo) medindo as 

alterações da resistência relativa do strain gauge (DR/Ro). Os "cilindros", embora 

não perfeitos, são partes do corpo humano que imitam essa forma geométrica. A 

pletismografia do corpo inteiro é utilizada para determinar o volume residual dos 

pulmões. A pessoa entra dentro de uma câmara selada onde respira através de um 

tubo e as alterações do volume do tórax são detectadas por alterações da pressão 

atmosférica na câmara. Os pletismógrafos de mercúrio utilizam os strain gauges 

14 



colocados justamente à volta do segmento que vai ser monitorizado. As alterações 

de volume correlacionam-se com as alterações do fluxo pulsátil (devido às variações 

do ciclo cardíaco). 

IN». .. ..r "I'. >«" .. « pi| -A-.E *-

Figura 1. Exemplo de um Pletismografo 
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Figura 2. Exemplos de Pletismografia Digital, Auricular e Pulmonar. 
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Alguns pletismógrafos penianos medem alterações do volume, outros 

alterações da circunferência, e adiante serão designados como aparelho 

volumétrico e aparelho circunferencial, respectivamente. De um modo geral, este 

aparelho consiste em um anel expansível contendo mercúrio que vai ser adaptado 

ao pénis. O pletismógrafo é ligado a uma máquina com um vídeo e os valores 

obtidos são simultaneamente registados. Qualquer alteração de tamanho do pénis, 

mesmo não perceptível ao indivíduo, é registada enquanto este visualiza matéria 

sexualmente sugestiva (fotos, slides, filmes ou gravações áudio com descrições de 

crianças a serem molestadas...). Os dados são informatizadas obtendo-se 

informações, tais como gráficos, que mostram o "grau de excitabilidade a um 

estímulo". Os aparelhos custam no mínimo 4 mil euros. Em 1993, mais de 400 

aparelhos foram vendidos em 40 estados dos EUA, com ainda vendas destes 

aparelhos para a China, Hong Kong, Noruega, Inglaterra, Brasil e Espanha. 

Nos aparelhos volumétricos, o pénis é inserido dentro de um tubo de vidro, 

com uma "abraçadeira" ou cuffna base que impede a saída de ar. Alterações de 

volume do pénis provocam um deslocamento proporcional do ar no interior do 

tubo, que sai através do orifício no topo deste, e estas alterações são registadas por 

um transdutor eléctrico que gera um traçado num gráfico. O transdutor é um 

aparelho que converte uma forma de energia noutra. Os exemplos mais 

conhecidos na Medicina são os que medem temperatura, pressão, concentração 

iónica, transdutores de deslocações, etc. O termo "transdutor" poderia ser 

aplicado a motores ou até a lâmpadas, mas normalmente este termo está reservado 

para aparelhos eléctricos de medição. Os transdutores eléctricos que medem 

alterações de pressão utilizando strain gauges de resistência detectam a 

deslocação pela pressão aplicada sobre um diafragma, produzindo um sinal 

eléctrico. Os gauges normalmente são constituídos por um fio de metal, gálio ou 

mercúrio. Os pletismógrafos de mercúrio medem a alteração de volume de um 

membro do corpo através de um strain gauge aplicado à volta desse membro. Ao 

passo que o volume altera, o strain gauge apresenta alterações de resistência que 

podem ser detectadas por um circuito. Por este método avalia-se o fluxo venoso e 

o compromisso de perfusão sanguínea em patologias vasculares e ortopédicas. 

Para além do seu inventor, Freund, os aparelhos volumétricos têm sido 

utilizados por um grupo limitado de investigadores (p.e. Lang, Black Frenzel & 

Checkley, 1988; Langevin, 1985; McConaghy, 1993). Os primeiros aparelhos 
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eram grandes, caros e pouco práticos, o que inspirou o aparecimento dos 

aparelhos circunferenciais por outros investigadores (Bancroft, Jones & Pullan, 

1966; Barlow, Becker, Leitenberg & Agras, 1970). Os aparelhos circunferenciais 

são mais simples de manusear e por isso têm adquirido uma popularidade 

crescente ao longo dos últimos vinte anos. No centro de investigação original do 

aparelho (no Center for Mental Health and Addiction, em Toronto, Canada) 

continua-se ainda hoje a trabalhar concomitantemente com os dois aparelhos, 

fazendo melhorias e estudos comparativos. Apesar de os resultados de ambos os 

aparelhos não serem idênticos, as semelhanças são significativas. 

O aparelho circunferencial existe com dois modelos de anéis para 

quantificar a circunferência: um com um anel de borracha com mercúrio e outro 

com um anel metálico expansível: Mercury-in-Rubber Strain Gauge e Metal 

Expansion Ring Strain Gauge, respectivamente. Estes anéis, que contêm 

mercúrio, quando expandem levam a uma alteração da resistência eléctrica que é 

registada através de um traçado no papel. O traçado característico da resposta é 

correlacionado com a alteração da circunferência peniana. 

1.1.1. Vantagens 

O método que mede a circunferência peniana é simples de usar, 

requerendo um treino mínimo pelo técnico, sendo aplicado em segundos. O 

aparelho volumétrico exige um cuidado adicional no manuseamento, 

particularmente durante a aplicação no indivíduo, mas tem a vantagem de ter uma 

sensibilidade acrescida de detectar alterações mínimas na ordem de 0.02cc de 

volume (Laws, 1977). Esta alteração é praticamente imperceptível ao 

examinando. Num estudo que pretendeu comparar as medidas de volume com as 

da circunferência (Freund, Langevin & Barlow, 1974), foi descoberto que ambas 

as técnicas poderiam discriminar reacções a estímulos de mulheres adultas em 

homens heterossexuais. Foi solicitado aos examinandos para carregarem num 

botão quando se apercebessem que estavam a reagir ao estímulo. Na interpretação 

dos resultados, excluindo as respostas conscientes, as respostas subliminares ao 

estímulo ainda eram quantificáveis com aparelho volumétrico e não eram 

detectadas pelo aparelho circunferencial. O aparelho volumétrico tem a vantagem 
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acrescida de reduzir o tempo de exposição ao estímulo, reduzindo paralelamente, 

embora não na totalidade, as simulações e a "fadiga sexual". A "fadiga sexual", 

embora não perfeitamente compreendida, refere-se ao fenómeno de haver 

progressivamente menor resposta ao estímulo quando este é muito prolongado e 

repetitivo no tempo. O aparelho volumétrico é sensível a quaisquer movimentos 

ou manipulações, sendo as respostas gráficas distintas de respostas erécteis 

propriamente ditas. 

1.1.2. Desvantagens 

A maior desvantagem dos aparelhos circunferenciais é a correlação 

mínima entre circunferência e alterações de volume durante a erecção. Os estudos 

indicam que a circunferência e o volume peniano têm uma correlação de apenas 

50% (Langevin, 1983; Freund, Langevin & Barlow, 1974; McConaghy, 1974 e 

Schaeffer, Tregerthan & Colgan, 1976). 

O aparelho circunferencial é menos sensível a alterações penianas, sendo 

necessária a apresentação de estímulos mais prolongados. A exposição mais 

prolongada dos estímulos resulta numa resposta eréctil progressivamente menor -

"fadiga sexual" - e proporciona intervalos para o examinando simular respostas. 

Para contornar estes problemas, é necessário programar-se um menor número de 

estímulos e sessões posteriores. 

O local mais fidedigno de colocação do anel do aparelho para medir a 

circunferência não é consensual. Há quem defenda que o anel deve ser colocado 

próximo da glande, mas este é frequentemente colocado a meia distância no corpo 

do pénis. E importante notar que em alguns indivíduos, o pénis cresce em 

comprimento antes de aumentar em circunferência, não sendo assim detectadas 

alterações de tumescência, sendo o aparelho deslocado ao longo do pénis. Em 

outros casos, a circunferência diminui discretamente antes de aumentar, 

verificando-se uma pequena resposta negativa. Perante estes dados, concluímos 

que o aparelho circunferencial, embora popular, tem limitações. 

A principal desvantagem do aparelho volumétrico é a preparação técnica 

necessária para o manuseamento deste instrumento. Um simples pêlo púbico ou 
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"unhada" inadvertida pelo técnico durante a aplicação do aparelho no individuo 

pode perfurar as abraçadeiras de borracha que ainda demoram a montar. 

Na Tabela 1, vêem-se resumidas as características e vantagens de ambos 

os aparelhos: 

Tabela 1 Características dos aparelhos de medição volumétrica e circunferencial 

Medição Volumétrica Medição Circunferencial 

< Tempo de prova Aplicação fácil 

> Sensibilidade Aparelho compacto e resistente 

> Especificidade < Preparação técnica 

< Intervalo para simulação > Conveniência 

Local de colocação definido Mais divulgado e utilizado 

1.1.3. Estandardização 

A ausência de uma correlação mínima entre a circunferência e a alteração 

de volume durante a erecção é problemática para estudos comparativos e 

apresentação de resultados. McConaghy (1989, 1993) defende que as respostas 

obtidas por aparelhos circunferenciais não deviam ser comparadas com aquelas 

obtidas pelos aparelhos volumétricos e vice-versa. No entanto, McAnulty and 

Adams (1992) demonstraram que as semelhanças ultrapassam de longe as 

diferenças. Há uma divergência clara de opinião, mas existem poucos estudos que 

esclareceram a situação. 

O facto de existirem dois aparelhos com características diferentes cria 

dificuldades comparativas de resultados: a mecânica, os parâmetros avaliados, o 

grau de sensibilidade e de especificidade não podem ser equiparados para efeitos 

de interpretação, comparação, ou mesmo extrapolação de resultados. Para além de 

não existirem protocolos de metodologia universais, a própria formação dos 
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técnicos é particular e não estandardizada. (Murphy and Peters, 1992). Existe 

ainda a agravante de variações fisiológicas individuais das respostas erécteis entre 

os examinandos não contempladas nem a priori nem & posteriori. 

1.2. A visita do laboratório e o warm-up 

1.2.1. Apresentação do laboratório, do exame e sua administração 

Não existem protocolos universais com critérios definidos sobre o local de 

realização do exame falométrico. A maioria das pessoas submetidas a um estudo 

falométrico são indivíduos com acusações criminosas de abuso sexual. Estão ali 

contra a sua vontade e constrangidos, não só pela natureza da acusação, como 

também pela natureza do exame propriamente dito. Não existem critérios para 

definir como deve ser apresentado o exame a que o indivíduo vai ser submetido. 

Pode ser variável: descrever sumariamente ou não o conteúdo do exame; as 

possíveis respostas aos estímulos; apresentar explicações sobre a "normalidade" 

de haver respostas "inapropriadas" a estímulos parafilicos; instruções para se 

desinibirem ou, finalmente, nada dizer. A transmissão de informação pode ser 

personalizada ou através de vídeo. Os autores Abel et ai., (1975) e Murphy et ai., 

(1985) analisaram o efeito da apresentação do exame ao examinando e 

concluíram que existem diferenças, embora ainda não definidas, sendo 

necessários estudos elucidativos para responder a esta questão. A variação entre 

laboratórios é vasta. O exame demora normalmente alguns minutos, embora a 

duração varie de laboratório para laboratório. O examinando em alguns 

laboratórios está, por exemplo, sentado numa cadeira ou sofá, com uma mesa à 

sua frente, sobre a qual coloca as mãos para garantir a não manipulação do 

aparelho ou dos órgãos genitais. O laboratório pode inclusivamente estar 

equipado com uma câmara de vídeo ou de raios infra-vermelhos, a focarem os 

olhos do indivíduo para garantir que ele não desvie o olhar dos estímulos durante 

o exame, o que obviamente introduziria erro nos resultados. 
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1.2.2. Warm-Up 

Alguns laboratórios têm o que se chama um aquecimento ou warm-up. O 

indivíduo é exposto a alguns estímulos para "habituar-se" ao exame a que vai ser 

submetido. Marshall, Seidman and Barbaree (1991) referiram o uso de uma 

amostra de estímulos explícitos focando as áreas genitais, o coito ou até 

mostrando violações. Produziram-se respostas mais positivas durante o exame 

falométrico propriamente dito, sobretudo para os estímulos de violação. Os warm-

ups com estímulos menos explícitos e mais afectuosos (com foreplay) seguidos de 

coito produziram respostas menores. Nem todos os laboratórios se servem de 

aquecimentos, o que confere aos exames falométricos resultados variáveis, 

tornando difícil qualquer comparação de estudos. Estas metodologias não 

quantificáveis são procedimentos sem rigor científico. 

1.3. Stimulus Preference 

1.3.1. Os estímulos: conteúdo e modalidade de apresentação 

O stimulus preference ou objecto sexual pode referir-se, por exemplo: ao 

género (masculino versus feminino), à idade (criança versus adulto) ou ao objecto 

(lenços, sapatos, ...) que é mais estimulante. O response preference refere-se ao 

acto sexual mais desejado (masturbação, cópula, penetração oral, anal, etc.) 

durante contactos sexuais com o objecto sexual. Exemplificando, a maioria dos 

homens tem um stimulus preference de mulheres adultas e um response 

preference de cópula. A falometria pretende quantificar as respostas erécteis a 

estímulos de formas e dimensões: corpos femininos, masculinos, adultos e 

crianças. 

Não existem estímulos estandardizados. A modalidade ou o suporte em 

que são apresentados varia, sendo possíveis imagens fotográficas a preto e branco 
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ou a cores, "slides", gravações de vídeo ou áudio, etc. O fundo é variável e pode 

haver mais do que uma figura. Abel e Blanchard (1976) concluíram que os vídeos 

geravam as respostas francamente positivas para todas as categorias de estímulos, 

tendo por isso, um valor discriminativo baixíssimo (Proulx, Aubut, McKibben, & 

Coté, 1994). Os vídeos são utilizados para aferir a resposta eréctil máxima. A 

partir deste valor calcula-se o grau de estimulação em percentagem, em função da 

resposta eréctil máxima relativa a todos os estímulos. (Barker & Howell, 1992; 

Furr, 1991). Em regra, um vídeo é apresentado após a exposição de todos os 

outros estímulos. A maioria dos homens, sejam estes heterossexuais 

convencionais, parafílicos ou homossexuais, reagem a estímulos constituídos por 

imagens de coito heterossexual, embora os homossexuais expressem por vezes 

sentir repugnância. 

Os estímulos, segundo o esquema de Kurt Freund, são constituídos por 

modelos masculinos e femininos, de várias faixas etárias apontadas na Tabela 2, 

apresentados em vídeo, um de cada vez, nus, de fácies inexpressivo, com um 

fundo simples, omitindo os factores variáveis (como expressão, gestos, mímica, 

maquilhagem, vestuário). Pretende-se avaliar a forma do corpo e a dimensão 

preferida. Todos os modelos (estímulos) da mesma categoria são similares e 

supostamente apenas diferem nos aspectos que se pretendem avaliar. Os autores 

(Freund, McKnight, Langevin, & Cibiri, 1972) concluíram que quantos mais 

estímulos, mais aumentava a confiança do exame. Eles utilizaram oito categorias 

constituídas cada uma por seis dispositivos relativos ao mesmo sexo e idade, mais 

seis estímulos neutros, 54 estímulos na totalidade. Havia quatro faixas etárias, 

tanto no sexo masculino como no feminino, definidas da seguinte maneira: 6-8, 9-

12, 13-15 e 18-25 anos de idade. Estas idades foram apontadas como as que mais 

estimulam os pedófilos, homossexuais e heterossexuais. Os estímulos que Freund 

utilizava eram apresentados numa sala vazia, contra um cortinado azul, sorriam e 

andavam em direcção ao examinando. Este estímulo durava 14 segundos, a 

alteração de volume peniano máximo ocorria entre 0 a 14 segundos e o tempo 

total registado graficamente era de 0 a 28 segundos. Segundo este esquema, 

verificou-se que a maioria dos indivíduos reagiam a quatro dos seis modelos ou 

estímulos. Se fosse utilizado apenas um estímulo, haveria uma probabilidade de 

33% de não haver resposta eréctil. Com um número reduzido de estímulos, corre-
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se o risco de classificar categoricamente como pedófilo o examinando que não 

reagisse especificamente ao estímulo da mulher adulta. 

Eticamente não é permissível apresentar vídeos de violações para 

determinar resposta eréctil a este tipo de estímulo, apesar de haver laboratórios 

que o façam. Abel, Barlow, Blanchard, & Guild (1977) desenvolveram gravações 

áudio de violações e voyeurs, entre outros. Cada gravação durava 100 segundos. 

Foi demonstrado que os agressores de crimes sexuais respondiam a descrições de 

violação como também de sexo consentido. Os indivíduos não agressores 

respondiam menos a estímulos de violação. Os factores variáveis são extensos: se 

a voz gravada é de uma criança, de um homem ou de uma mulher, rude ou suave, 

se há ruídos de fundo, estímulos visuais concomitantes, etc. O homem 

heterossexual convencional responde a uma grande variedade de estímulos, por 

exemplo, a qualquer acto que uma mulher poderia fazer num contexto erótico e 

provocatório. 

As gravações áudio permitem descrever cenas que dificilmente por razões 

ético - legais se poderiam expor em vídeo ou outros meios visuais. Alguns 

estudos (Malamuth and Check, 1983) verificaram que se a voz na gravação fosse 

de mulher ou de homem, isto influenciava a resposta. No entanto, outros estudos 

de Malamuth (1984) e de Malamuth and Check (1980) não documentaram 

qualquer diferença. 

As gravações áudio são utilizadas por alguns grupos de investigadores 

para calcularem índices pedofílicos: Pedophile Index (PI) e Pedophile Assault 

Index (PAI) (Nunes, K.L. et ai., 2002). Nestas medições são utilizados os 

aparelhos circunferenciais e os estímulos de abuso sexual são: 

a) Criança inicia coito com adulto; 

b) Criança e adulto iniciam mutuamente o coito; 

c) A coerção verbal de criança; 

d) Coerção física de criança; 

e) Coito sádico com criança; 

f) Agressão não sexual de criança; 

g) Coito consentido com adulto 
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Os resultados obtidos permitem aferir o grau de pedofilia associada ou não a 

sadismo, como se indica em 1.4.4. 

1.3.2. Estímulos: Apresentação aleatória ou sequencial 

Nos estudos falométricos, a apresentação dos estímulos também não está 

estandardizada, podendo ser aleatória ou sequencial. Os estímulos são 

apresentados desde poucos segundos até 3 minutos. A importância da duração do 

estímulo foi demonstrada por Avery-Clark and Laws (1984). Muitos estímulos 

consecutivos da mesma categoria são progressivamente ineficazes, "cansativos" e 

resultam numa menor resposta eréctil (fadiga sexual). Para contornar este 

problema, alguns laboratórios estabeleceram uma ordem sequencial dos quatro 

grupos de faixas etárias e o grupo neutro. Cada faixa etária tem seis estímulos e 

existem seis estímulos neutros. Escolhe-se aleatoriamente um estímulo de cada 

faixa etária. No fim de cada sequência, utiliza-se um estímulo neutro, sem valor 

sexual atribuído (por exemplo, a descrição da organização parlamentar, etc.). No 

total são nove categorias (quatro femininos, quatro masculinos e um neutro). Ver 

a Tabela 2. 

Tabela 2 

As categorias dos estímulos utilizados na falometria (54 estímulos no total) 

Idade 
6-8 

anos 

9-12 

anos 

13-15 

anos 

18-25 

anos 
Controlo 

Feminino 
6 

estímulos 

6 

estímulos 

6 

estímulos 

6 

estímulos 6 

estímulos Masculino 
6 

estímulos 

6 

estímulos 

6 

estímulos 

6 

estímulos 

6 

estímulos 
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1.3.3. Estímulos: características psicofïsicas 

As características psicofïsicas também não estão uniformizadas, apesar de 

ter sido demonstrado que isto influenciava a resposta (Gescheider, 1976; Stevens, 

1975). Nos estímulos visuais torna-se importante o contraste, a tonalidade; nos 

estímulos auditivos, os decibels e o timbre da voz. (Maitlan, 1985) 

1.3.4. Estímulos: intensidade de acção 

A intensidade de acção dos estímulos utilizados será de acordo com o 

critério do autor. Variam no grau de poder, da brutalidade, da vertente sexual 

intrusiva com acções provocatórias, da actividade sexual propriamente dita. Não 

existe nenhum protocolo que determine o que é matéria apropriada e adequada 

para cada situação. Um pedófilo, por exemplo, com múltiplas vítimas não 

familiares irá provavelmente reagir a alguns estímulos, mas um pedófilo 

incestuoso de uma vítima já não iria reagir a crianças estranhas. Do mesmo modo, 

um sádico violento acusado de violação poderá apenas reagir a estímulos 

considerados normais, a violação raramente é motivada apenas pelo acto sexual 

em si (Quinsey and Lalumière, 1995). Não existem critérios universais de 

selecção de estímulos, sendo questionável eticamente o conteúdo utilizado por 

alguns investigadores. 

1.3.5. Especificidade de resposta a componentes de um complexo de estímulos 

Cada laboratório tem o seu conjunto de estímulos, e dentro de cada 

conjunto, os modelos não deixam de ser de indivíduos diferentes. Partindo do 

pressuposto simplista de que a resposta eréctil trabalha apenas em função de 

formas e dimensões, deveria haver uma resposta eréctil a todos os estímulos da 

mesma categoria. No entanto, não há respostas erécteis sistematicamente a todos 

os estímulos da mesma categoria. Torna-se impossível identificar e controlar os 
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outros parâmetros ou mecanismos de acção que estão a funcionar durante o 

próprio exame falométrico. Estas diferenças entre estímulos vão introduzir 

variabilidade nos diferentes estudos (Barbaree, 1990, Abel, Barlow, Blanchard 

and Mavissakalian 1975). 

1.3.6. Estímulos sexualmente neutros 

Estes estímulos permitem discernir a excitabilidade de base do indivíduo, 

não completamente indiferente a uma fêmea, seja ela adulta, adolescente ou 

mesmo criança. Um heterossexual convencional vai ter o maior grau de resposta à 

mulher adulta, menor resposta quanto menor a idade e finalmente a resposta de 

base com o estimulo neutro (Freund, McKnight, Langevin, & Cibiri, 1972). 

Há indivíduos que são pouco ou nada excitáveis, que se chamam low 

responders e non responders, respectivamente; por outro lado, há indivíduos fácil 

ou indiscriminadamente "hiperexcitáveis". Estes não só reagem na antecipação de 

ver imagens eróticas, como reagem até aos estímulos neutros. Estes dois 

extremos, não sendo mensuráveis, tornam o exame falométrico inválido. 

1.3.7. Preferência de estímulo no laboratório versus fora do laboratório 

Nestas avaliações está implícita a presunção de que as preferências sexuais 

definidas por avaliações laboratoriais falométricas reflectem a preferência sexual 

existente e prevalente do indivíduo. Presume-se, ainda, que estas preferências 

laboratoriais são motivadoras do comportamento sexual actual fora do laboratório. 

A estimulação sexual depende de vários factores que contribuem para a sua 

expressão ou supressão. Apesar de ser verdade que um heterossexual não é 

atraído por todas as mulheres, existem factores mais ou menos universais que 

contribuem para o valor erótico do estímulo. A expressão facial, a maquilhagem, 

a postura, os gestos provocatórios, o estar parcialmente despido, geralmente 

aumentam o grau de erotismo. É óbvio que estes factores são extremamente 

variáveis. 
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Há quem defenda que as preferências sexuais funcionam não na base de 

características, mas sim de contexto, ilustrado com o exemplo de um homem 

heterossexual isolado numa ilha com uma única mulher, cujas características 

inicialmente não o atraem; passado algum tempo, a mulher passa a ser 

sexualmente ideal para satisfazer as suas pulsões. Por isso, a afirmação que um 

homem não é atraído a "todas" ou a "qualquer" mulher torna-se relativo. Outro 

pressuposto da falometria é que os indivíduos acusados de abuso sexual praticam 

exclusivamente actos parafílicos, o que raramente é verdade. A maioria destes 

indivíduos pratica actividades sexuais convencionais em associação com outras. 

As respostas obtidas falometricamente não são exclusivamente resultantes da 

preferência sexual, porque estas respostas são influenciadas também por outros 

factores sem valor sexual atribuído, como alterações do humor e efeitos laterais 

de fármacos no examinando na altura da avaliação (Barbaree, Marshal, Yates & 

Lightfoot, 1993; McKibben, Proulx & Lusignan, 1994; Yates, Barbaree & 

Marshal, 1984). Levanta-se então a possibilidade das preferências sexuais serem 

dependentes da situação clínica do indivíduo. 

1.3.8. Response Preference 

Segundo Freud, o alvo sexual normal é o coito, que resulta na anulação 

temporária do instinto sexual. As perversões são actos sexuais que se estendem 

para além do local anatómico designado para o coito. Se a falometria detecta o 

objecto sexual, o mesmo não se pode dizer acerca do alvo sexual. É extremamente 

difícil identificar as tendências sexuais sádicas ou exibicionistas, entre outras. A 

variação individual de resposta é de tal ordem grande que ainda hoje se continua à 

procura de métodos fiáveis para determinar o alvo sexual ou response preference. 

Do ponto de vista científico, moral e legal, não interessa saber se um 

indivíduo é portador de perversões, mas sim se comete crimes sexuais. Se de facto 

um indivíduo heterossexual fica estimulado quando vê dois animais em cópula, 

duas lésbicas em actividades sexual ou vê uma mulher a comer uma banana, isso 

não obriga a que o indivíduo vá iniciar actividade sexual com animais, ser 

homossexual ou ter um fetiche com fruta! 
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1.4. Resultados falométricos e sua interpretação 

1.4.1. Os cálculos 

Os resultados das medições são registados durante o exame e interpretados 

de acordo com o programa de informática que é adoptado. O pico de alteração 

de volume ou a área (desde o início do estímulo até ao pico de alteração de 

tumescência peniana) estão altamente correlacionados e podem ser ambos 

utilizados. 

Não existe estandardização sobre o formato como devem ser registados os 

dados. Alguns usam os raw scores, outros os z-scores, e ainda o ratio de 

respostas a estímulos normais e não normais. Os números utilizados podem ser 

valores médios ou valores de pico máximo, discutindo-se as vantagens e 

desvantagens de cada método (Barbaree & Mewhort, 1994, Earls, Quinsey & 

Castonguay, 1987). Murphy (1987) elaborou um estudo comparativo em que foi 

feita a comparação sobre a reproductibilidade dos resultados utilizando diferentes 

cálculos (valores médios e picos máximos). O resultado do estudo demonstrou que 

os resultados não eram sobreponíveis se não fossem todos convertidos para pico 

máximo. Os raw scores ou os Z-scores da circunferência ou da alteração de 

volume são atribuídos para cada estímulo em cada categoria. Os Z scores têm uma 

média de 0 e um desvio padrão de 1. O valor de estimulação de base é 

contabilizado segundo os valores obtidos para os estímulos neutros e este é 

subtraído das respostas obtidas para os outros estímulos com valor erótico. Os 

registos da circunferência peniana são calculados como percentagens de uma 

erecção máxima obtida durante a exposição do vídeo de sexo heterossexual. 

Alguns laboratórios excluem este vídeo, recorrendo ao cálculo de 75% de 

erecção, que no fundo é uma estimativa pouco fiável. 

Não existe estandardização no sistema de scoring ou de pontuação, o que 

advém do facto de não existirem estudos comprovativos que indiquem os 

melhores métodos de interpretação dos dados. Cada autor apresenta os valores nas 
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unidades que prefere, sem haver um critério universal, o que inviabiliza estudos 

comparativos posteriores. 

1.4.2. Interpretação dos cálculos: determinar o perfil 

Uma vez determinados os valores, comparados com os estímulos neutros e 

atribuídos as respectivas pontuações, é determinada a categoria que desencadeou 

a maior resposta eréctil do examinando, podendo haver respostas androfílicas (no 

caso de homossexualidade), ou ginefílicas (no caso de heterossexualidade) ou 

pedofílicas (no caso de haver maior resposta a crianças mais novas): 

S > Reacção a mulheres adultas e < reacção a meninas: 

Preferência heterossexual convencional 

I > Reacção a meninas, < reacção a mulheres, sem reacção a homens: 

Preferência heterossexual pedofílica 

J > Reacção a homens, < reacção a meninos: 

Preferência androfilica (homossexual^) 

! > Reacção a meninos, < reacção a homens e sem reacção a mulheres: 

Preferência homossexual pedofílica 

J Alguns homens reagem a crianças de ambos sexos: 

Preferência bissexual pedofílica 

T»1 > Reacção pubescentes: 

Inconclusivo 
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Respostas de Tumescência Peníana em Homens 
Heterossexuais e Homossexuais na Falometria 

Faixas etárias 

- androf ílicos 
- ginefílicos 
neutro 

■ 

Figura 3. Dados obtidos falometricamente indicando os possíveis perfis 

As crianças pubescentes têm características próprias, o que por si 

determina uma preferência sexual distinta. Uma resposta falometrica 

preponderantemente positiva nesta faixa etária não exclui a possibilidade de 

existirem preferências pedofílicas, nem preferências do adulto, sejam estas homo 

ou heterofílicas. 

O clínico e o jurista preocupam-se ambos com a mesma questão: - qual é a 

capacidade que temos, utilizando as medições erécteis, para classificar 

correctamente um indivíduo como violador, pedófilo, exibicionista? Não seria de 

esperar que todos que abusaram sexualmente contra crianças sejam pedófilos? 
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Tem sido demonstrado (Marshall & Hall, 1995; Marshall & Barbaree, 1995 e 

Barbaree and Marshal, 1988) que existem subgrupos entre os pedófilos, 

violadores e os grupos de controlo, com perfis de preferências sexuais distintos. 

Como já foi descrito, existem subgrupos dentro do grupo de controlo (Freund & 

Watson, 1991; Malamuth & Check, 1983) com preferências sexuais parafílicas 

(Briere & Runtz, 1989; Haywood, Grossman & Cavanaugh, 1990). Apesar de 

reconhecer-se esta heterogeneidade, ela não é de todo compreendida e torna-se 

complexo tentar formar subgrupos. A situação mais simples seria o grupo de 

pedófilos que abusaram de meninas demonstrarem uma resposta eréctil maior do 

que o grupo de controlo ao estímulo de crianças (Freund, 1965). Baxter et ai. 

(1984) verificaram que os indivíduos que abusaram de meninas pós-pubescentes 

(12-16 anos de idade) apresentavam preferências sexuais idênticas àquelas 

apresentadas pelo grupo de violadores e perfis completamente diferentes das 

respostas apresentadas por homens que abusaram sexualmente de crianças com 

idades inferiores a 12 anos. Foi observado que os homens que abusaram de 

crianças pubescentes não variavam dos homens que tinham violado mulheres 

adultas (Malcolm et ai., 1993). Os violadores eram tanto estimulados por crianças 

quanto o eram os pedófilos (Hall et ai., 1988). Será que estes resultados se 

explicam apenas pela coexistência de múltiplas parafilias? Marshall, Barbaree et 

ai., (1991) encontraram apenas 12% de múltiplas parafilias coexistentes no 

mesmo indivíduo. Esta possibilidade introduz ainda mais variáveis na falometria. 

O mecanismo operante em situações incestuosas ainda não está 

esclarecido, havendo inúmeros estudos com resultados contraditórios. De um 

modo geral, o pai ou padrasto incestuoso tem um perfil de interesse sexual pela 

mulher adulta, reagindo pouco aos estímulos visuais de crianças. No entanto, tem 

sido proposto que, se o estímulo é uma gravação áudio, isto permite que o 

indivíduo imagine o seu objecto sexual específico (Murphy and Barbaree, 1994). 

Isto tem sido demonstrado em parte por Freund, et ai., 1991; Frenzel & Lang, 

1989; Grossman, Cavanaugh, & Haywood, 1992; Marshall et ai , 1986; Murphy et 

ai , 1986; Quinsey et ai., 1975 e 1979. Estes estudos com homens incestuosos que 

utilizaram estímulos visuais produziram respostas erécteis para crianças e 

mulheres semelhantes às respostas do grupo de controlo. No entanto, dois estudos 

que utilizaram gravações áudio produziram padrões pedofílicos (Abel et ai., 1981 

e Murphy et ai., 1986) 
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1.4.3. Interpretação dos cálculos: grupo de controlo 

A maioria dos estudos compara os acusados de abuso sexual, os offenders, 

com um grupo de controlo de "não acusados", voluntários ditos "normais" ou 

nonoffenders. Finkelhor (1979) referiu que no grupo de voluntários 

universitários, 17% admitiram terem na idade adulta abusado sexualmente de uma 

criança pelo menos uma vez. Outros estudos feitos em homens universitários 

revelam que, quando interrogados se seriam capazes de violar uma mulher ou se 

já tinham violado uma mulher, 35% admitem a possibilidade de o fazer se não 

fossem "apanhados" (Malamuth, 1984). O grupo Koss, Gidycz and Wisniewski 

(1987) verificou que 25.1% de homens universitários admitiram terem forçado 

uma mulher a ter relações sexuais pelo menos uma vez. Langevin (1983) propôs 

um questionário anónimo para o grupo de controlo com o intuito de excluir à 

partida os parafílicos. Quando aplicados estes questionários aos voluntários ditos 

nonoffenders, vários autores referem uma exclusão entre 35-62%, quando é 

perguntado se o indivíduo já cometeu algum crime sexual ou tem fantasias de 

violar uma mulher ou abusar sexualmente de uma criança. 

Se fôssemos comparar diferentes parafilias diagnosticadas, como fizeram 

Abel, Becker, Cunningham-Rathner, Mittelman and Rouleau (1988), 

encontraríamos que, interrogados com uma garantia de confidencialidade, uma 

grande proporção de indivíduos acusados de crimes sexuais admitem ter cometido 

muitos outros tipos de ofensas para além de que foram acusados. A presunção de 

que as parafilias são entidades nítidas perde-se nos indivíduos portadores dum 

espectro vasto e fluente de múltiplas anormalidades em diferentes graus. 

Quais têm sido os critérios de escolha do grupo de controlo se não existe 

um protocolo estandardizado? Como é que podem fazer-se estudos comparativos 

e formular conclusões válidas com um grupo de controlo que apresenta uma 

heterogeneidade caracteristicamente variável e incompreendida? 
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1.4.4. Interpretação dos cálculos: Pedophile Index (PI) e Pedophile Assault 

Index (PAI) 

Estes dois índices são calculados a partir de dados obtidos 

falometricamente com o aparelho circunferencial. O Pedophile Index (PI) é um 

indicador de pedofilia: 

PI = Resposta eréctil máxima de coito consentido com criança 
Resposta eréctil máxima de coito consentido com adulto 

Este valor obtém-se dividindo a resposta eréctil máxima durante uma 

descrição por gravação áudio de coito "consentido" com uma criança pela 

resposta eréctil máxima obtida durante outra descrição de coito consentido com 

um adulto. Este índice de pedofilia identifica os indivíduos que abusam 

sexualmente de crianças dos que não abusam (Firestone, P., et al. 2000). 

O Pedophile Assault Index (PAI) é um indicador de violência: 

PAI = Resposta eréctil máxima de agressão de criança 
Resposta eréctil máxima de coito consentido com criança 

Este valor é obtido dividindo a resposta eréctil máxima obtida durante 

uma descrição por gravação áudio de agressão de uma criança pela resposta 

eréctil máxima obtida durante outra descrição de coito "consentido" com uma 

criança. Em consistência com estudos anteriores, estes autores concluíram que o 

PAI indica quais são os indivíduos que abusam e matam a criança dos que abusam 

mas não matam. Também discrimina, como é óbvio, os indivíduos "normais", os 

nonoffenders, dos criminosos. 

Não há referência aos problemas de estandardização e ao faking, para além 

do facto de que os valores obtidos utilizando o aparelho circunferencial são de 

baixa sensibilidade, não sendo detectadas reacções mais discretas nas respostas 

fisiológicas, como já foi anteriormente salientado neste trabalho. 
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2. SIMULAÇÃO / DISSIMULAÇÃO 

2.1. Nonresponders e Low Responder s 

Existe sempre uma proporção de homens, tanto no grupo de controlo, 

como no grupo dos acusados de abuso sexual, que não respondem a nenhum 

estímulo (os nonresponders), ou que respondem muito pouco (os low 

responders). A etiologia destas reacções não está esclarecida. Pensa-se ser devido 

a: simulação, ansiedade, depressão, idade avançada, repugnância ao exame 

propriamente dito ou aos estímulos, desinteresse ou disfunção sexual. A não-

resposta ou resposta muita baixa simulada (ou faking) pode ocorrer de várias 

maneiras: 

* Manipular os músculos permeais para diminuir a 

resposta eréctil a estímulos preferidos parafílicos; 

* Mover o aparelho ou masturbar-se para aumentar a 

resposta a estímulos da mulher adulta; 

* Afastar o olhar do estímulo apresentado; 

* Métodos cognitivos ou de distracção: despersonalizar o 

estímulo, concentrar-se em pensamentos alheios e 

repugnantes; 

* Masturbar-se antes da realização do exame; 

* (Etc.) 

O faking é a simulação de interesse sexual nos estímulos "apropriados" e 

dissimulação do interesse sexual nos estímulos "inapropriados", os parafílicos ou 

homossexuais. Este factor é um "pesadelo" para quem faz exames falométricos, 

principalmente porque não existe nenhum método eficaz de o detectar. Se é que 

existem indivíduos capazes de inibirem uma resposta eréctil, na totalidade ou em 
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parte (os nonresponders e os low responders, respectivamente), existem 

igualmente indivíduos que conseguem ter uma resposta eréctil "on demand'. Um 

"mau" simulador de respostas erécteis apresenta um gráfico em discordância com 

a curva fisiológica típica de uma resposta eréctil espontânea. Perante um traçado 

falométrico aparentemente "normal" não se pode excluir o resultado de um 

"excelente" simulador. Na realidade, a prova falométrica pode estar a quantificar 

não o grau de interesse sexual através da resposta eréctil, mas sim a capacidade de 

simular ou inibir respostas erécteis perante os estímulos. 

A maioria dos estudos não relatam se excluíram os low responders e os 

non responders; e, se o fazem, não discriminaram entre os dois, não indicando 

quais foram os critérios de exclusão e quantas pessoas foram excluídas. Qual é o 

valor crítico considerado como uma resposta eréctil eficaz? Qual é o valor 

mínimo ou cutoff utilizado para excluir aqueles que não demonstraram resposta 

global adequada aos estímulos? As percentagens dos excluídos podem variar 

desde 21% até 49% (McAnulty and Adams (1990); Malcolm, Andrews and 

Quinsey (1993); Freund and Blanchard (1989). Os valores mais elevados estão 

associados ao uso do aparelho circunferencial. O problema consiste em decidir 

qual é o valor mínimo para ser considerado uma resposta eréctil eficaz. Estes 

artefactos ou respostas erécteis ineficazes correspondem a pequenas alterações do 

fluxo sanguíneo. Alguns autores (Laws and Osborne, 1983) excluem dos 

resultados todas as respostas inferiores a 20% da erecção máxima enquanto 

outros (Barbaree, Marshal & Lanthier, 1979; Marshal, Barbaree & Butt, 1988; 

Marshal, et al., 1986 e Yolanda, F., 2002) excluem aqueles valores inferiores a 

10% dessa erecção máxima. Harris, Rice, Quinsey, Chaplin & Earls (1992) 

comprovaram que a exclusão de low responders não afecta a sensibilidade do 

exame falométrico, enquanto Barbaree & Mewhort (1994) demonstraram que a 

inclusão de low responders pode deturpar o valor obtido no cálculo dos z-scores. 

Outro estudo por Earls & Marshall (1982) revelou que, afinal, o "artefacto" pode 

ser uma resposta eréctil para valorizar! Estes autores verificaram que o 

comprimento peniano e circunferência penianas alteram-se independentemente, 

verificando-se um alongamento na ordem de 34.5% do comprimento total eréctil 

antes de haver qualquer alteração da circunferência. Daí que o aparelho 

volumétrico, sendo mais sensível, ultrapasse este problema ou elimine este erro. 
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Contudo, esta sensibilidade aumentada do aparelho volumétrico em relação ao 

aparelho circunferencial implica um aumento de falsos-positivos. 

2.2. Admitters e Nonadmitters (Deniers) 

A comunidade científica está dividida no que diz respeito à validade 

científica da pletismografia peruana para discriminar tendências sexuais. A falta 

de estandardização sistemática e a possibilidade de manipular os resultados 

através de faking resulta em elevados falsos-negativos e mesmo nalgum 

agravamento nos falsos-positivos. Cada vez mais a técnica é desacreditada. Isto é 

notório nos indivíduos que negam as acusações de abuso sexual - os nonadmitters 

ou deniers. Ver 3.1. 
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3. SENSIBILIDADE, ESPECIFICIDADE E VALOR PREDICTIVO 

3.1. Admitters e Nonadmitters 

Se um indivíduo admite a culpabilidade do seu crime ou se o não faz, é 

extremamente problemático do ponto de visto falométrico e legal. Tem sido 

largamente demonstrado que os indivíduos que admitem as acusações (os 

admitters) têm resultados nos exames falométricos mais fiáveis do que os que 

negam tudo (os deniers ou nonadmitters). Isto pode reflectir-se na necessidade 

relativa de simular respostas erécteis em defesa própria. Os grupos de controlo, 

heterogéneos como são, também são constituídos por indivíduos que admitem ter 

parafilias ou terem mesmo abusado sexualmente. Freund, Chan e Coulthard 

(1979) identificaram correctamente com falometria 88% de homens que admitiam 

terem abusado de crianças e apenas identificaram 18% de homens que negavam 

as acusações. A sensibilidade é muito baixa com nonadmitters. Também não se 

pode excluir a possibilidade de alguns dos nonadmitters serem inocentes. 

Contudo, a especificidade da falometria, ou seja, a classificação correcta dos 

verdadeiros nonoffenders, era apenas 62%, o que significa que 38% eram 

incorrectamente classificados como parafflicos. Isto pode justificar-se pelo facto 

de haver, no grupo de nonoffenders, homens que abusam de crianças sexualmente 

ou que pelo menos manifestam um interesse sexual por elas. Noutro estudo, 

Freund e Blanchard (1989) obtiveram uma baixa sensibilidade a nonadmitters* o 

que fez descer a sensibilidade geral de detectar pedofilia falometricamente para 

55%, apesar da especificidade no segundo grupo de estudo ser alta: 95%. Freund 

e Watson (1991) constataram elevada sensibilidade com admitters de múltiplas 

vítimas (80% para abuso sexual não incestuoso com vítimas femininas e 90% para 

vítimas masculinas), versus 45% para homens que admitiram abusar apenas de 

uma criança. Podemos concluir que a sensibilidade desta técnica é influenciada 
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pelo facto de o acusado admitir a sua preferência sexual anómala e pelo número 

de vítimas. 

Langevin (1988) examinou 100 indivíduos condenados por abuso sexual, 

dos quais 50 eram pedófilos e 50 eram agressores. Apenas 31% admitiam o crime 

pelo qual foram condenados e terem uma preferência sexual anómala; 37% 

admitiam a transgressão mas negavam terem preferências sexuais anómalas; 15% 

negavam tudo. Dos 100 criminosos, 13% recusaram serem testados por 

falometria; 14% tentaram falsear, simulando ou dissimulando respostas durante o 

exame (manipulavam mesmo o aparelho); e 9% eram nonresponders, ou seja, o 

teste foi inconclusivo em 36%. Mesmo assim, um diagnóstico positivo foi feito 

em 51% dos casos. Em corroboração com o que já foi dito, estes valores também 

variavam de acordo com o indivíduo ter admitido (ou não) o crime que resultou 

na sua condenação actual, assim como ter admitido (ou não) preferências sexuais 

não convencionais. 

Dos 15% de indivíduos que negavam tudo, 8% recusaram fazer o exame 

falométrico, 23% tentaram simular durante a avaliação e 8% foram 

nonresponders. Ainda neste grupo, 54%, foram diagnosticados como tendo uma 

preferência sexual anómala. 

Dos 37% que admitiam o crime mas negavam terem preferências 

anómalas, justificavam-se com circunstâncias especiais, como embriaguez, 

problemas matrimoniais, etc. Uns 13% recusaram fazer o teste falométrico, 20% 

simulavam, e 27% eram nonresponders. Apenas 13% foram diagnosticados como 

portadores de preferência sexual anómala. 

Hucker (1988) também examinou 100 casos de abuso sexual em crianças, 

encontrando que 54% negavam as acusações (na esperança de que a criança não 

seria considerada uma testemunha credível pelo tribunal) ou negavam terem 

quaisquer problemas sexuais envolvendo crianças. Estes recusavam ter uma 

avaliação psiquiátrica completa ou participar em qualquer tratamento. Alguns 

acreditavam não haver qualquer inconveniente em contactos sexuais entre adultos 

e crianças. Outros não condenavam comportamentos parafílicos co-existentes. Em 

resumo: estes homens eram renitentes em alterar comportamentos que, para 

alguns, constavam dos comportamentos mais gratificantes que tinham na vida. 
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3.2. Reliability 

Apesar do seu longo uso e inúmeros estudos publicados, dificilmente se 

encontram valores sobre a reliability ou a fiabilidade da falometria durante uma 

sessão e entre várias sessões, sendo estes considerados a coerência interna e a 

fiabilidade do test-retest, respectivamente. 

A reproductibilidade test-retest refere-se à consistência em quem tem de 

repetir o exame mais do que uma vez. Esta questão levanta-se, sobretudo, quando 

se trata do follow-up num programa de tratamento. Alguns autores (Eccles, 

Marshal & Barbaree, 1988; 0'Donohue & Greer, 1985; 0'Donohue & Plaud, 

1991) encontraram algum grau de "habituação" à repetição de estímulos, tendo 

uma menor resposta eréctil, dentro da mesma sessão (o que anteriormente foi 

referido como uma "fadiga sexual") e entre várias sessões. As respostas erécteis 

aos estímulos não preferidos mantinham-se na mesma. Dos raros autores que 

mencionam este parâmetro citam-se valores pouco animadores (Frenzel and Lang, 

1989; Wormith 1986; 0'Donohue and Letourneau 1992; Davidson and Malcolm 

1985; Quinsey & Chaplin, 1984 and Day, Miner, Sturgeon & Murphy, 1989). 

Este problema é difícil de contornar porque se for utilizado um único conjunto 

standard de estímulos, a resposta fisiológica diminui e, com ela, o reliability 

global. O mesmo exame repetido ao mesmo indivíduo vai produzir respostas 

progressivamente menores ou nulas. Se houver uma variedade de estímulos (a 

situação actual), as respostas são desprovidas de qualquer valor científico, por não 

haver um standard. Os coeficientes de reliability citados variam muito desde 

0.38-0.94 (Simon & Schouten, 1991) 
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3.3. Risco de recidiva e perigosidade 

A avaliação do risco de recidiva e de perigosidade é difícil, complexa e 

controversa. Antigamente, esta avaliação era unicamente baseada em juízos 

clínicos. Hoje em dia, são utilizados métodos estatísticos chamados Actuarial 

Tools para fazer avaliações de risco de recidiva e de perigosidade. Estes 

"instrumentos" permitem fazer previsões baseadas na relação quantificada entre 

variáveis caracterizáveis objectivamente (p.e. idade, estado civil, antecedentes 

criminosos, etc.) e a situação futura provável. Diariamente, estas avaliações são 

utilizadas em prisões e tribunais para determinar a duração de penas, liberdades 

condicionais, etc. (Grove, W. & Meehl, P., 1996). Os primeiros investigadores 

que estudaram se existia uma relação entre preferências sexuais e recidivismo 

foram Quinsey, Chaplin e Carrigan (1980). Eles encontraram uma relação 

significativa, embora pequena. Malcolm et ai., (1993) e Proulx, Pellerin, 

McKibben, Aubut & Quimet (1995), não encontraram nenhuma correlação entre 

preferências de estímulos e recidivismo. A investigação sobre a relação entre 

alterações de padrões de preferência de estímulo após o tratamento e o 

recidivismo é limitada. Alguns resultados mostram que, mesmo havendo 

alterações nas respostas erécteis após o tratamento, isto não tem valor predictivo 

(Blader and Marshall, 1989). A falometria isoladamente não é um factor 

predictivo poderoso na avaliação do risco de recidivismo. Hanson & Bussière 

(1996, 1998) consideraram o resultado falométrico como um factor de risco de 

recidivismo de abuso sexual (r = 0.32) e este factor foi integrado no modelo deles. 

Os modelos devem ser multifacetados e contemplarem factores predictivos 

estáticos, dinâmicos estáveis e dinâmicos agudos. Hoje, este tipo de modelos são 

escolhidos por muitos profissionais quando é necessário fazer uma avaliação 

global do risco de recidivismo. Um trabalho feito por Quinsey, Rice and Harris, 

(1995), pretendeu avaliar recidivismo considerando a personalidade anti-social, 

antecedentes criminosos e avaliações falométricas. Até à presente data, os 

modelos existentes variam bastante consoante os autores e a população à qual são 

dirigidos, e baseiam-se fundamentalmente nos seguintes parâmetros: 
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>• Factores Predictivos Estáticos: 

dentro da história criminal o número e o tipo de ofensas 

!> Factores Predictivos Dinâmicos e Estáveis: 

a personalidade psicopata, determinada pelo Hare 

Psychopathy Checklist Revised (PCL-R) e a preferência 

sexual anormal avaliada pela pletismografia peniana. 

)► Factores Predictivos Dinâmicos e Agudos: 

nomeadamente estados emocionais negativos, mau 

auto-controle, más relações interpessoais ou 

competência social (Perkins, D., et. ai., 1998) 

Apesar de serem melhores do que as projecções feitas no passado, 

baseadas em opiniões e especulações, os modelos estatísticos actuais são ainda 

inadequados. 
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4. USO DE FALOMETRIA EM MENORES ACUSADOS DE ABUSO 

SEXUAL: 

4.1. Estandardização 

A aplicação da pletismografía peruana em menores é algo controverso 

(National Task Force on Juvenile Sexual Offending, 1993). A investigação nesta 

área sugere idade e negação do crime como dois factores importantes. A maioria 

dos estudos são consensuais no sentido de que a prova falométrica deve apenas 

ser utilizada a partir dos 14 anos para ter valor científico, embora não seja 

justificado o critério da idade nem tão pouco fundamentado o valor científico. A 

falometria dá, segundo alguns, indicação nos adolescentes mais velhos que 

admitem ter interesses sexuais diferentes do padrão normal para aquela idade, 

e/ou nos jovens com antecedentes marcados de ofensas sexuais. Nestas 

circunstâncias, a falometria é útil para identificar jovens com parafilias 

emergentes e pode ser implementada no tratamento, primeiro para 

consciencializar e posteriormente para avaliação do progresso. Segundo os 

autores que utilizam esta técnica, os estímulos normalmente utilizados são 

"especificamente" elaborados (supõe-se não estandardizados!) para jovens 

acusados de abuso sexual. Tal como no adulto, a inexistência de estandardização, 

o desconhecimento da sensibilidade ou o potencial para simulação invalidam 

cientificamente este instrumento. 

Não existem estudos que fundamentem o uso da falometria em crianças e 

no entanto ela é usada (Yankowski, 1992). Isto é catastrófico quando se trata de 

questões ético-legais, agravado pelo facto de se traumatizar uma criança por um 

exame invasivo, de carácter duvidoso e cujo benefício é desconhecido. A 

falometria é também indevidamente aplicada na avaliação de risco (Borum, 1996, 

Monahan & Steadman, 1996). Apesar de emergirem alguns instrumentos de 
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avaliação de risco no adulto, não existem métodos válidos na população juvenil, 

com se indica no Anexo 1. 

4.2. Simulação / Dissimulação 

Verificou-se que quanto mais jovem for o indivíduo, mais variados serão 

os padrões de resposta aos estímulos. Aqueles que negam as acusações têm 

tendência a produzir padrões de supressão, e daí serem inconclusivos (Becker et 

ai, 1992, Kaemingk et ai, 1995). 

4.3. Sensibilidade / especificidade 

Os menores cometem um número significativo de crimes sexuais contra 

crianças e mulheres. O início deste comportamento pode estar relacionado com 

numerosos factores como vivências, maus tratos, exposição à violência, 

deficiências no desenvolvimento. A investigação mais recente sobre a etiologia de 

disfunção e sobre agressão sugere que, tal e qual como no adulto, os jovens que 

cometem crimes contra crianças versus mulheres e/ou colegas, são grupos 

distintos. Nem todos os menores criminosos vão evoluir para adultos para 

criminosos 

Calcula-se que, nos EUA, os menores sejam responsáveis por 1/5 de 

violações e quase metade de todos os casos de abuso sexual em crianças 

cometidos cada ano (Barbaree et ai., 1993; Becker et ai., 1993; Sickmund et ai., 

1997; CSOM Documents 02/24/2003). Os adolescentes de idade entre os 13 a 17 

anos contabilizam a vasta maioria destes casos (Davis & Leitenberg, 1987). 
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Uma minoria de jovens manifestam padrões parafílicos, intensos, 

recorrentes, tendo como preferência de estímulo ou como objecto sexual crianças 

pequenas. Apenas um pequeno grupo de jovens que abusam sexualmente de 

crianças será o futuro grupo de pedófilos. Os estudos indicam que os casos de 

interesse sexual mais afastados do padrão do normal são aqueles jovens que 

abusem exclusivamente de crianças pequenas, masculinas e de modo particular 

quando há penetração (Hunter & Becker, 1994, Marshall et ai., 1991). 

No geral, o padrão de estimulação ou preferência sexual pedofílica nos 

jovens criminosos é mais susceptível de ser alterável do que na idade adulta, e 

muitas vezes este interesse não cursa obrigatoriamente outros padrões de 

comportamento delinquente ou criminoso (Hunter &Becker, 1994; Hunter et ai., 

1994). 
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CONCLUSÕES 

t A pletismografia peniana foi aqui descrita juntamente com todo o 

procedimento envolvido na avaliação falométrica. Concluiu-se que a 

validade científica não está claramente demonstrada quando se considera a 

falta de estandardização, o potencial para simulação/dissimulação (faking) 

e a baixa sensibilidade/especificidade (distinção entre admitters, 

nonadmitters, deniers, low responders, non responders, faking e 

indivíduos "normais") 

t Existe uma presunção inválida de que todos os indivíduos que abusam 

sexualmente são motivados por pulsões incontroláveis. (Prentky, Knight 

& Lee, 1997) 

t Nem todos os indivíduos que abusam sexualmente têm padrões de 

respostas erécteis desviantes que correspondam à sua actividade sexual 

criminosa (Hall et ai., 1988; Marshal & Eccles, 1991). 

♦ Falta de estandardização na preparação técnica, (Murphy & Peters, 1992) 

♦ Falta de estandardização de estímulos e método de apresentação (ausência 

de guidelines universais e consensuais para interpretação dos dados, do 

que deve ser considerada uma resposta normal ou não) (Simon & 

Schouten, 1991) para eventual comparação com o grupo de controlo e 

outros estudos (Barker & Howell, 1992). 

♦ A manipulação dos resultados não é difícil. Não existe nenhum método 

eficaz para detectar, prevenir ou corrigir o faking no exame (Barker & 

Howell, 1992; Hall et ai., 1988; Langevin, 1988; Murphy & Peters. 1992 
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Proulx et al., 1993; Quinsey & Laws, 1990; Schouten & Simon, 1992; 

Simon & Schouten, 1991; Travin et al., 1988). 

t O abuso sexual incestuoso apresenta padrões similares ao grupo 

nonoffender ou o grupo de controlo (Murphy & Peters, 1992). 

f '■ Esta técnica pode eventualmente ser útil em casos muito limitados de 

indivíduos acusados de abuso sexual que: 

admitem o crime (admitters) 

+ 

não incestuosos 

+ 

com múltiplas vítimas. 

#' A falometria não é uma avaliação psicofísiológica, com o objectivo de 

distinguir os que abusam sexualmente e negam este facto (deniers ou 

nonadmitters). O perfil falométrico obtido normalmente nestes indivíduos 

não é fidedigno do verdadeiro perfil sexual. Day et ai. (1989) encontrou 

que as confissões- "Self Report Measures (MSI Scales)", eram superiores 

aos métodos psicofisiológicos para esta finalidade. 

f ■ Esta técnica não deve ser utilizada em nonadmitters ou deniers, pois não é 

sensível para discriminar os que não admitem as preferências eróticas 

(Freund& Watson 1991). 

^ Estatisticamente é difícil distinguir offenders de nonoffenders e mesmo 

quando existem diferenças estaticamente significativas entre grupos, estas 

podem não aplicar-se ao indivíduo (Marshall & Eccles, 1991, Murphy & 

Peters, 1992) 

# Estudos com o grupo de controlo indicam uma percentagem elevada de 

indivíduos que respondem com padrões anormais (Annon. 1993; Freund 

& Watson, 1991; Simon & Schouten, 1991) 
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♦ A percentagem elevada de respostas erécteis a estímulos anormais 

falometricamente não implica em rigor a existência de comportamento 

sexual desviante fora do laboratório (Barker & Howell, 1992; Hall et ai., 

1988 Simon & Schouten 1991). 

♦ Os índices PI e PAI, o cutoff score e as análises discriminativas, resultam 

em muitas classificações erradas e produzem uma elevada incidência de 

falsos-negativos e falsos-positivos (Murphy & Peters, 1992; Simon & 

Schouten, 1991) 

♦ A reproductibilidade {reliability) é necessária para a falometria ser válida. 

No entanto, este parâmetro é influenciado por variáveis tais como a 

duração de tempo do exame; o intervalo entre exames; escolhas de 

estímulos não completamente aleatórios; conteúdos dos estímulos ética-

legalmente contestáveis; métodos de pontuação ou scoring personalizados, 

etc. Os coeficientes de reliability variam entre 0.38 a 0.94 (Simon & 

Schouten, 1991; Day, Miner, Steurgeon & Murphy, 1989; Frenzel & 

Lang, 1989, Quinsey & Chaplin, 1984, Wormith, 1986). 

♦ Estudos limitados no seu uso em adolescentes. Não há indicação para 

aplicar a falometria em adolescentes e muito menos, em crianças 

(Murphy et ai., 1991) 

♦ Apesar das limitações, a falometria é utilizada em avaliações de adultos, 

nos casos de abuso sexual, avaliações de liberdade condicionada, 

determinações de custódia parental dos filhos, etc. 

♦ A falometria pode ter utilidade em programas de tratamento e de 

seguimento (follow-up). 

♦ O seu uso é limitado em indivíduos que abusam sexualmente, na 

avaliação de risco de recidivismo. A investigação sobre a relação entre as 

alterações nos padrões de respostas erécteis após tratamento e o 
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recidivismo é escassa. A evidência aponta para que alterações na resposta 

eréctil com tratamento não tenham valor predictivo com o recidivismo 

(Blader & Marshal, 1989) 

♦ Esta técnica não tem indicação para fazer rastreio da população 

♦ A falometria NÃO é um instrumento INFALÍVEL DE DIAGNÓSTICO 

♦ As provas científicas num tribunal têm por excelência a função de assistir 

a quem procura a verdade. Pretendeu-se primeiro determinar a validade da 

prova falométrica segundo as normas de Daubert. Se eventualmente fosse 

considerada válida, seria necessário demonstrar a relevância para o caso e 

que esta prova não fosse prejudicar o réu, influenciando subjectivamente o 

júri. O polígrafo tem sido considerado inadmissível, por exemplo, por esta 

razão (entre outras). 

♦ A pletismografia peniana não cumpre as normas de Daubert, não sendo 

admissível por não estar estandardizada (estímulos, scoring, etc.), ter um 

elevado número de falsos-negativos e falsos-positivos, ter resultados 

contestáveis, inespecíficos, com erros, susceptíveis a controlo voluntário, 

e não ser universalmente aceite pela comunidade científica. 

f ■ A falometria tem valor fundamentalmente na área terapêutica e académica, 

não sendo considerada válida para argumentos litigiosos. 

♦ Uma vez determinada a ausência de validade científico-jurídica, 

considerou-se que a introdução prematura da pletismografia peniana no 

sistema médico-legal português seria uma catástrofe! 
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SUMÁRIO DE CONTRIBUIÇÕES 

A resposta à questão se seria a hipótese de preferência sexual que estava 

errada ou se seria a falometria que era inadequada para detectar as preferências 

sexuais é uma evidência. 

A pletismografia peniana fundamenta-se na hipótese de preferência sexual: 

o comportamento sexual do homem resulta directamente de preferências 

claramente definidas para parceiros sexuais específicos ou comportamentos 

específicos e que estas preferências são detectadas no laboratório. Outro 

pressuposto da hipótese de preferência sexual é de que a formação de uma 

preferência sexual anormal antecede o primeiro acto de abuso sexual. Pressupõe-

se, ainda, que a preferência anormal é adquirida. Foi claramente demonstrado que 

deve ser postulada outra hipótese de preferência sexual. 

A validade e a relevância desta técnica a nível jurídico também foram 

ilustradas. Esta técnica não deve ser admissível pela falta de estandardização, 

baixa sensibilidade e especificidade, assim como pela possibilidade de ser 

manipulado o resultado de exame. Estes factores conferem à técnica um valor sem 

rigor científico e muito menos legal. 

Quando olhamos para o passado, consideramos que a introdução da norma 

de Frye foi um progresso. Passados uns 30 anos desde que Kurt Freund 

apresentou esta técnica e esta foi introduzida no sistema jurídico, são poucas as 

pessoas que reconhecem que isto foi de facto um retrocesso. Embora a correcção 

dos aspectos técnicos da pletismografia peniana seja indiscutivelmente 

importante, é imprescindível definir os mecanismos de acção subjacentes aos 

comportamentos sexuais. É obrigatório primeiro elucidar e promover a sua 

utilização restrita e inibir o seu uso, sobretudo de modo indiscriminado, como se 
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verifica ainda hoje. A investigação nesta área é primordial para que não demore 

tanto até haver novos modelos, teorias e técnicas adaptadas à realidade. 

Os estudos em favor da falometria ultrapassam de longe, numericamente, 

os estudos contra. É pena que não seja dada a devida atenção por toda 

comunidade científica e jurídica envolvida directamente nesta área de 

criminologia. É inadmissível que os estudos mais críticos e menos "populares" 

sejam focados primeiro em pleno Supremo Tribunal, onde toda a metodologia é 

posta em questão e onde o perito forense mais desprevenido é facilmente 

desacreditado. Não seria a primeira vez que figuras de destaque neste ramo não se 

qualificaram como testemunhas válidas, devido a serem defensores de técnicas ou 

teorias pouco fundamentadas. A norma de Daubert pretende garantir que qualquer 

técnica ou teoria utilizada não vá induzir em erro o tribunal. As decisões erróneas 

em sentenças de violência e abuso sexual põem em causa a segurança de toda a 

sociedade. A polémica da falometria é reflexo de um assunto tão complexo 

quanto controverso. O desconhecimento marcado de comportamentos humanos 

desviantes à luz de teorias inválidas, juntamente com a emoção, levou com que a 

falometria fosse indevida e intempestivamente aplicada. Foi sempre feita a 

justiça? As graves deficiências desta técnica, nomeadamente a hipótese de 

preferência sexual associada à ausência de sensibilidade, à probabilidade de ser 

manipulada e à falta de estandardização, deveriam ter sido suficientes para manter 

esta técnica no plano académico e não nas arenas do tribunal... Com uma 

incidência elevada de falsos-positivos e factores variáveis desconhecidos, será que 

o benefício foi superior ao malefício? A resposta fica ao critério individual. 

A pletismografia peniana ou falometria, não é utilizada no nosso país. Não 

se levantam questões de aplicabilidade no nosso sistema jurídico, uma vez que o 

seu valor científico é neste momento reduzido. Esperemos que, se tal acontecer, a 

técnica esteja modificada, com valor científico e aplicada de modo adequado. 
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INVESTIGAÇÃO NO FUTURO 

A falometria é uma técnica que terá o seu lugar privilegiado quando forem 

eliminados os seus pontos mais fracos. Pormenores e aperfeiçoamentos 

contribuirão para o sucesso desta técnica. Existem, por exemplo, novos modelos 

do aparelho volumétrico em estudo. O aparelho volumétrico é considerado o gold 

standard nestas avaliações, mas raramente é utilizado e o seu manuseamento 

difícil. Esses novos aparelhos prometem ser tão fáceis que até o próprio indivíduo, 

sem preparação técnica alguma, será capaz de os aplicar. Acredita-se que um 

aparelho bem desenhado terá um valor indiscutível quando integrado como um 

dos parâmetros avaliados nos exames psiquiátricos. 

A técnica falométrica deveria identificar correctamente as preferências de 

estímulo; e estas corresponderem com precisão aos comportamentos sexuais 

anómalos em todos os indivíduos acusados de crimes sexuais, particularmente 

aqueles que negam as acusações. Seria utópico acreditar que a falometria 

isoladamente resolveria esta questão. Os esforços para solucionar este problema 

deveriam ser multifacetados. O Departamento de Justiça dos EUA publicou 

recentemente um artigo onde descreve a investigação que decorre no 

Massachusetts Treatment Center (MTC) for Sexually Dangerous Persons,. Urn 

novo instrumento, o MTC:CT3, foi desenhado especificamente para avaliação de 

indivíduos que abusam sexualmente de crianças apresentando resultados 

positivos. Este novo método de classificação é operacional e, como expectativa, 

válido cientificamente. O MTC:CT3 é constituído por dois eixos: um avalia o 

grau de fixação; o outro, o contacto com crianças (interpessoal/narcisista), o nível 

de agressão física (alto/baixo) e o sadismo (presente/ausente), (Anexos 2 e 3). Os 

investigadores defendem que este método avalia o grau de competência social; e 

este um parâmetro comportamental, por sua vez, avalia o grau de interesse 
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pedofïlico. Se assim for, o MTC:CT3 poderá vir a substituir a falometria, que é 

invasiva e dispendiosa (Prentky, Knight & Lee, 1997). 

A pletismografia peniana não deixa de ter o seu valor científico, embora 

restrito, particularmente na área da psiquiatria e urologia. Torna-se um 

instrumento valioso, por exemplo, no diagnóstico diferencial entre uma 

impotência psicogénica e uma impotência orgânica. O aparelho é aplicado para 

registar o ingurgitamento peniano que ocorre durante o sono REM. Quando há 

impotência psicogénica, ocorre o ingurgitamento, quando há impotência orgânica 

isso não acontece. 

Fica um apelo aos indivíduos que se dedicam a esta área conflituosa de 

criminologia: Que predomine a ciência para que a justiça possa prevalecer. Os 

crimes sexuais são situações sofredoras para todos envolvidos, sobretudo se as 

injustiças "prorrogam-se" para além do crime sexual cometido. Aguardam-se 

avanços nesta área tão carente... 
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Uma sociedade perfeitamente justa deve ser parte de um ideal que os seres humanos 
racionais possam, quando têm conhecimento perfeito e experiência daquilo que o 

constitui, desejar mais do que tudo o resto.. 

...o conceito do bem é definido deforma independente do de justo e este último é 
definido como aquilo que maximiza o bem. Mais precisamente, são justos os actos e 

instituições que, de entre todas as alternativas existentes, produzem o maior bem ou, 
pelo menos, o mesmo bem que qualquer dos outros actos e instituições que podem ser 

efectivamente escolhidos... 

As instituições e acções são avaliadas na perspectiva da garantia que dão para tais 
fins; e assim os princípios inúteis...são rejeitados como uma limitação pesada e 

irracional... 

O sentido da justiça é um prolongamento do amor à humanidade. 

John Rawls, Uma Teoria de Justiça 



ANEXOS 



ANEXO 1 Proposta de uma avaliação global numa população juvenil. 

Adaptado de SCOM (2003) 

• Multiphasic Sex Inventory (Nichols and Molinder, 1984) 

• Adolescent Cognitions Scale (Hunter et al, 1991) 

• Adolescent Sexual Interest Card Sort (Hunter et al, 1991 ) 

Inventário Apropriado para Crianças com Problemas de Comportamento 

• Child Sexual Behavior Inventory (Friedrich et al, 1995) 

• MMPI-A (Archer, 1997) 

• Child Behavior Checklist (Achenbach et al, 1987) 

• Family Environment Scale (Moos and Moos, 1986) 

• Child and Adolescent Functional Assessment Scale (Hodges et al, 

1982) 

• Pletísmografia 

• Polígrafo 

(*Poucos estudos para determinarem se são eficazes nas populações jovens.) 

Al 



ANEXO 2 Hypothetical Profiles of MTC:CM3 Axis II Types 
Retirado de Prentky, R.A., Knight, R.A. & Lee, A.F.S. (1997). Child Sexual Molestation: 
Research Issues. National Institute of Justice, Research Report. U.S. Department of Justice, 
Office of Justice Programs, National Institute of Justice 

Interpersonal 
(Type 1) 

Narcissistic 
(Type 2) 

Exploitative 
(Type 3) 

Muted Sadistic 
(Type 4) 

Nonsadistic 
Aggressive 

(Type 5) 

Sadistic 
(Type 6) 

Amount of 
Contact 

With 
Children 

High High Low Low Low Low 

Sexual Acts Fondling, 
Caressing, 
Frottage, 

(Non-phallic 
sex) 

Phallic 
Non-Sadistic 

sex 

Phallic 
Non-Sadistic 

sex 

Sodomy 
"Sham" 
Sadism3 

Phallic 
Non-Sadistic 

sex 

Sadism 

Relation
ship of 

Offender to 
Victim 

Known Known or 
Stranger 

Stranger Stranger Stranger Stranger 

Amount of 
Physical 
Injury to 
Victim 

Low Low Instrumental0 Instrumental High High 

Amount of 
Planning in 

Offenses 

Highc Moderate Low Moderate Low High 

a "Sham" sadism implies behaviors or reported fantasies that reflect sadism without the high victim 
injury present in Type 6 

b Instrumental aggression implies only enough force to gain victim compliance. 
c Interpersonal types know their victims and may spend a considrable amount of time "grooming" them 

(setting them up), but the offenses often appear to be unplanned or spontaneous. 
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ANEXO 3 Flow Design of the Decision Procesws for Classifiying Child Molesters on 
Axis I and Axis II of MTC:CM3 
Retirado de Prentky, R.A., Knight, R.A. & Lee, A.F.S. (1997). Child Sexual Molestation: 
Research Issues. National Institute of Justice, Research Report. U.S. Department of Justice, 
Office of Justice Programs, National Institute of Justice 

Axis I 

Degree of Fixation 
8D1 

(Type 0) 

Low High Low High 
Social Social Social Social 

Competence Competence Competence Competence 

(Type 1) (Type 2) (Type 3) 

Axis II 

Amount of Contact 

D1 

High 
Amount 

of Contact 

Low 
Amount 

of Contact 

Meaning of 
Contact: 

Interpersonal 

(Type 1) 

aD1 Decision 1 
bD2 Decision 2 
CD3 Decision 3 

Meaning of 
Contact: 

Narcissistic 

(Type 2) 

Low 
Physical 

Injury 

High 
Physical 

Injury 

Low 
Sadism 

High 
Sadism 

Low 
Sadism 

High 
Sadism 

(Type 3) (Type 4) (Type 5) (Type 6) 
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