
Revista Baiana
de Saúde Pública

v.37, n.4, p.881-890 

out./dez. 2013 881

Resumo

O abuso sexual gera danos psicológicos à vítima. Recentemente, tem sido dada 

ênfase ao tema, o que tem levado a muitas situações nas quais os familiares e profissionais 

de saúde suspeitem de crime de abuso sexual a partir de lesões anogenitais, mesmo sem fato 

relacionado. Assim, é necessário que profissionais da saúde que atendem crianças estejam 

familiarizados com as condições que podem ser confundidas com abuso sexual, em virtude 

das graves consequências que um diagnóstico equivocado pode ter para os envolvidos. 

Descrevemos o caso de uma criança cujo corpo foi encaminhado ao Instituto Medico Legal 

(IML), procedente de uma unidade de emergência com suspeita de abuso sexual. No IML, a 

mãe referia que a criança só tinha contato com a tia e a avó, não fazendo sentido tal suspeita. 

Na perícia necroscópica, as lesões anogenitais correspondiam, à histopatologia, a áreas de 

necrose da derme e epiderme. A pesquisa de espermatozoides e da proteína P35 se revelou 

negativa. Constatou-se peritonite e broncopneumonia, e as lesões anogenitais foram atribuídas 

ao quadro séptico que vitimou a menor. Concluímos que os profissionais de saúde necessitam 

ter conhecimento de doenças que acometem a criança e que podem mimetizar o abuso, 

evitando o conflito entre familiares.

Palavras-chave: Violência sexual. Medicina legal. Patologia legal.
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SEPSIS CONFUSED WITH SEXUAL ABUSE: A CASE STUDY

Abstract

Sexual abuse creates deep psychological damage to the victim. Recently, 

emphasis has been given to this subject, which has led to many situations in which family 

members and health professionals suspected of the crime of sexual abuse from anogenital 

lesions, even without related fact. Thus, it is necessary for doctors who treat children to 

be familiar with the conditions that can be confused with sexual abuse, due to the serious 

consequences that a mistaken diagnosis can have on those involved. We describe the case 

of a child whose body was sent to the Institute of Forensic Medicine (IFM), coming from 

an emergency department with suspected sexual abuse. In the IFM, the mother reported 

that the child only had contact with her aunt and grandmother, that suspicion making 

no sense. In necroscopic analysis, anogenital lesions corresponded to the histopathology 

areas of necrosis of the dermis and epidermis. Research of sperm and P35 protein 

proved negative. It was found bronchopneumonia with peritonitis, and the anogenital 

lesions were attributed to the sepsis that killed the child. Health professionals must have 

knowledge of diseases that may affect child and can be confused with abuse, avoiding 

conflict among the child’s relatives.

Keywords: Sexual violence. Forensic medicine. Forensic pathology.

SEPSIS CONFUNDIDA CON ABUSO SEXUAL: UN RELATO DE EXPERIENCIA

Resumen

El abuso sexual causa daños psicológicos a la víctima. Recientemente se ha 

dado énfasis al tema, lo que ha resultado, en muchas situaciones, a que los familiares y 

profesionales de salud sospechen de crimen de abuso sexual a partir de lesiones 

anogenitales, aunque sin el hecho relacionado. De esa manera, es necesario que los 

profesionales de salud, que asisten a niños, estén familiarizados con las condiciones que 

pueden confundirse con abuso sexual, en virtud de las graves consecuencias que un 

diagnóstico equivocado pueda tener sobre los involucrados. Describimos el caso de 

una niña cuyo cuerpo se ha encaminado al Instituto Médico Legal (IML), procedente 

de una unidad de emergencia bajo sospecha de abuso sexual. En el IML, la madre refería 
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que la  niña solo tenía contacto con la tía y la abuela, lo que hizo que la sospecha no 

tuviera sentido. En la pericia necroscópica, las lesiones anogenitales correspondían 

a la histopatología, a áreas de necrosis de la dermis y epidermis. La investigación de 

espermatozoides y de la proteína P35 se ha revelado negativa. Se han comprobado 

peritonitis y bronconeumonía; y las lesiones anogenitales se han atribuido al cuadro séptico 

que ha victimado la niña. Concluimos que los profesionales de salud necesitan tener 

conocimiento de enfermedades que acometen al niño y que pueden mimetizar el abuso, 

para evitar el conflicto entre familiares. 

Palabras clave: Violencia sexual. Medicina legal. Patologia forense.

INTRODUÇÃO 

Em todo o mundo, estima-se que 25% das meninas e 9% dos meninos 

sejam expostos a alguma forma de abuso sexual durante o período que inclui a infância e 

adolescência.1 O agressor é geralmente alguém que habita muito próximo ao menor e a 

suspeita do crime faz levantar suspeitas que podem destruir o ambiente familiar ou da 

vizinhança, além dos danos psicológicos que afetam a vítima.

A confirmação de abuso sexual em crianças é desafiador porque, em geral, 

envolvem formas de contato sem penetração que não deixam vestígios. Em estudos com 

crianças que relataram abuso sexual, apenas cerca de 4% apresentaram alteração anogenital 

que confirma o diagnóstico.2 Para a grande maioria, a entrevista bem conduzida pode ser o 

único meio de obter evidência de que tenha ocorrido abuso.3 

Quando na entrevista com a criança e/ou familiares não há informação de abuso 

sexual, a interpretação de achados anormais na região anogenital exige cautela porque, na 

literatura, há vários relatos de condições médicas confundidas com abuso sexual.4 

Em Salvador, Bahia, Silva,5 estudando crianças que tiveram suspeita de abuso 

sexual baseada apenas em achados anormais em região anogenital, encontraram 16 casos 

de prolapso uretral (52%), sinéquia de ninfas, neoplasia vaginal, dermatites, variação 

anatômica, doença de Crohn, enterobíase, corpo estranho vaginal, fenda perineal e 

infecção urinária. Assim, é necessário que o médico tenha conhecimento sobre as doenças 

e variações anatômicas que podem mimetizar abuso sexual para proceder um diagnóstico 

correto, posto que um diagnóstico equivocado pode ter efeito catastrófico para todos os 

envolvidos na situação.4 
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Este artigo relata uma experiência na qual foi observado um estado infeccioso 

generalizado, grave, que produziu lesões anogenitais que fizeram com que a equipe de 

profissionais da saúde suspeitasse de  abuso sexual em uma criança sem histórico do crime. 

METODOLOGIA

Segundo relatório médico da unidade de um serviço de pronto atendimento 

pediátrico da cidade de Salvador, Bahia: 

Menor admitida com relato de tosse, dispnéia e febre há 8 dias. Admitida 
na Unidade de Terapia Intensiva em insuficiência respiratória e choque 
séptico, com pneumonia bilateral extensa. Iniciado antibioticoterapia, 
reposição hídrica, drogas vasoativas, sem sucesso. Chama a atenção, 
lesões genitais e anais sugestivas de abuso. 

No Instituto Médico Legal (IML) Nina Rodrigues, foi necropsiado o corpo 

da menor, de 1 ano e 4 meses, pesando 13,2 kg, medindo 80 cm, gênero feminino, 

que segundo o boletim de ocorrência policial teria falecido às 17:45 horas do dia 18 

de junho de 2012. No IML, a mãe e a tia da menor referiram que a mesma só tinha 

contato com elas e com a avó materna e achavam que não fazia sentido a suspeita de 

abuso sexual. Os relatos coletados dos familiares nesse caso não revelaram alterações 

comportamentais ou outro indício que fizesse suspeitar de abuso sexual. Os familiares 

da menor assinaram Termo de Consentimento para que o caso da menor fosse 

publicado em revista científica.

À autopsia, o exame externo constatou: ulceração das bordas anais e equimose 

perineal e da mucosa vaginal (Figura 1); derrame pleural à esquerda; pleuras e cavidades 

pleurais contendo exsudato fibrino purulento; pulmões com petéquias subpleurais e 

exsudato fibrinopurulento em grandes brônquios; cavidade abdominal: exsudato fibrino 

purulento envolvendo órgãos abdominais; estômago contendo líquido sanguinolento; 

intestinos edemaciados com placas circinadas que parecem vir da mucosa para a submucosa, 

envolvendo intestino delgado e grosso; fígado autolisado e esplenomegalia. O exame 

histopatológico do pulmão, cólon e pele da região anal e genital, evidenciaram: infiltrado 

neutrofílico em pulmão e interstício; broncopneumonia (Figura 2), com áreas de necrose e de 

hemorragia recente; necrose de coagulação (múltiplos focos) em parede de intestino delgado 

e grosso; segmento de pele com epitélio descamado e necrose de derme e hipoderme (Figura 3). 

A pesquisa de espermatozóides e antígeno específico da próstata (PSA – prostate-specific 

antigen) em secreção do ânus e vagina foram negativas. A conclusão da necropsia determinou 

a causa mortis por sepse com peritonite bacteriana, e pneumonia bilateral.
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Figura 1 – Ulceração das bordas anais e equimose perineal em uma criança com 

quadro séptico em que o crime de abuso sexual foi suspeitado

Figura 2 – Infiltrado neutrofílico no pulmão (broncopneumonia)
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DISCUSSÃO

O que motivou a perícia foram as alterações anogenitais que o médico assistente 

atribuiu a abuso sexual, ainda que sem haver relato do crime. O índice de confirmação de 

abuso sexual em suspeitas baseadas exclusivamente em alterações anogenitais é baixo. 

Heger et al.2 encontraram sinais confirmatórios de abuso sexual em 8% das crianças em que 

a suspeita era baseada apenas em achados anogenitais, sem um relato de abuso feito pela 

paciente ou familiares. 

Há vários relatos de alterações anogenitais de diversas etiologias que foram 

confundidas com abuso sexual em crianças, e tem sido referida a falta de capacitação de 

pediatras no reconhecimento destas condições.6 Porém, tais relatos em casos necropsiados 

são raros. Byard et al.7 relataram três crianças que apresentaram sangramento perianal 

e escoriações que inicialmente foram consideradas devido à possível agressão sexual e 

posteriormente se comprovou ser de outra etiologia. Uma das crianças era um menino 

de 18 meses de idade, que foi acidentalmente enforcado, e as lesões perianais foram 

posteriormente demonstradas serem devidas à dermatite perineal estreptocócica, 

uma condição que tem sido pouco diagnosticada por pediatras e proctologistas.8 

Figura 3 – Segmento de pele com epitélio descamado e necrose de derme e hipoderme
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Panella9 relatou o caso de um recém-nascido de oito dias de vida com equimose perianal 

de inicio recente, suspeitado de abuso sexual, e que foi a óbito em tratamento para 

sepse. A necropsia revelou tratar-se de infecção herpética neonatal disseminada com 

ulcerações microscópicas em região perianal. 

É importante considerar que alterações post-mortem podem determinar 

modificações nas áreas anogenitais e são poucos os estudos publicados sobre esse tema. 

McCann et al.,10 em um estudo multicêntrico de dados de necropsias em crianças, 

concluíram que dilatação anal por si só não pode ser utilizado como marcador de abuso 

sexual e alertam para a necessidade de não confundir a exposição da linha pectínea do 

canal anal com lesões da borda anal. Quanto à interpretação de achados post-mortem 

em genitália de crianças, tem sido apontada também a necessidade de cautela, pela 

inexistência de estudos de grupo controle.11 

O caso desta paciente apresentou como características um quadro séptico 

bacteriano envolvendo peritônio, pulmão, intestinos e alterações em região anogenital 

com úlcera necrótica perianal e equimose vulvar e perineal que motivaram a perícia para 

afastar abuso sexual.

Úlceras em região anogenital têm um diagnostico diferencial vasto. Quando 

se trata de úlceras rasas em adolescentes de vida sexual ativa, o diagnostico mais provável 

é doença sexualmente transmissível (herpes ou sífilis). Na presença de padrão necrótico, 

as causas principais são: vasculites, doença de Crohn, infecções por micobactéria e 

ectima gangrenoso.12-14 Outras causas de úlceras genitais em crianças incluem pioderma 

gangrenosum, dermatoses inflamatórias, líquen plano, síndrome de Behçet, doença 

autoimune, pênfigo vulgar e reações a drogas.13

A presença de úlcera perianal com equimose perivulvar e perineal justificam 

o diagnóstico de ectima gangrenoso. Seu principal agente etiológico é a Pseudomonas 

aeruginosa, porém, tem sido relatados outros agentes, como Aeromonas hydrophila, 

Staphylococcus aureus, Serratia marcescens, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, 

Neisseria meningitidis, Vibrio vulnificus, Burkholderia cepacia e alguns fungos.14 Embora os 

casos de ectima gangrenoso sejam mais descritos em imunodeprimidos, têm sido relatado 

vários casos em lactentes previamente sadios.15-18 Há relatos em que o diagnóstico foi 

o que levou à descoberta de imunodeficiência subjacente.19 Huang et al.20 publicaram 

a maior série de sepse por pseudomonas em crianças previamente sadias de origem 

comunitária, um total de 43 casos com idade variando de 12 dias a 10 anos, com média 

de 11 meses e letalidade de 23%. Um terço desses pacientes apresentava lesões de ectima 
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gangrenoso. Nos casos graves se destacou a associação de ectima gangrenoso, celulite 

perineal, enterocolite necrotizante e neutropenia. Houve relato de pneumonia em 10 casos, 

incluindo empiema torácico em quatro casos. Outros autores têm descrito envolvimento 

intestinal frequente, desde uma gastroenterite leve até o envolvimento grave de todo o tubo 

digestivo, com isquemia, necrose e perfuração intestinal.16

As lesões de ectima gangrenoso são mais frequentes em regiões de umidade, como 

axila e região anogenital.14 Elas se caracterizam por pequenas pápulas vesiculares endurecidas que 

progridem para áreas necróticas com eritema circundante em questão de horas.15,17 Há ausência 

de supuração, o que a diferencia do pioderma gangrenoso, que é mais reconhecido pelos 

clínicos.15 A doença é descrita como uma trombose arteriovenosa secundária à multiplicação 

bacteriana intravascular, levando à necrose,15,16 conforme pode ser observado no caso relatado.

É importante ressaltar que a necropsia não possibilita a exclusão de que 

alguma forma de abuso sexual tenha ocorrido, embora os dados colhidos dos familiares 

neste caso tornam remota essa hipótese. Entretanto, os achados histopatológicos esperados 

em um trauma por violência contra a liberdade sexual (abuso) seriam hemorragia 

proeminente e infiltrado inflamatório constituído por polimorfonucleares, configurando 

quadro de inflamação aguda. No caso em apreço, foi identificado um foco infeccioso, 

importante, a pneumonia bilateral, que muito provavelmente evoluiu para choque séptico, 

que causa um quadro de hipoperfusão tecidual. O trato digestivo cursa com distensão, 

proliferação bacteriana, podendo evoluir com necrose de parede e translocação bacteriana. 

Necrose e alterações isquêmicas são achados frequentes causados por embolismo séptico, 

como foi observado em vários cortes histológicos deste caso.

A maioria dos casos de abuso sexual em crianças não deixa vestígios físicos e os 

dados de entrevista com a criança e os familiares muitas vezes são a única fonte de evidência. 

Assim, as limitações do exame necroscópico para a confirmação de abuso sexual reforçam a 

necessidade de que seja aprimorada a habilidade dos profissionais de saúde para aquisição 

das informações pertinentes referidas pelos familiares para definição do diagnóstico. 

CONCLUSÃO

Lesões anogenitais causadas por infecções bacterianas (sepse) podem ser 

confundidas com abuso sexual na infância, além das variações anatômicas, neoplasias, doenças 

inflamatórias, já relatadas na literatura. Deve-se buscar promover capacitação de profissionais da 

área da saúde com a finalidade de maior entendimento sobre o crime de abuso sexual e as 

condições que podem mimetizar o crime e, assim evitar conflitos familiares desnecessários.
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