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Abuso Sexual de Adolescentes: Caracterização e Impacto das Perícias Psicológicas Forenses nas 

Decisões Judiciais 

Resumo 

O abuso sexual de menores atenta contra a liberdade e autodeterminação sexual. Diversas vezes, 

não deixa vestígios ou sequelas físicas e na ausência de provas materiais, as avaliações 

psicológicas forenses são, em concomitância com o testemunho da vítima, um dos poucos 

meios de prova. Posto isto, o presente estudo teve como objetivo a caracterização de perícias 

psicológicas forenses, envolvendo vítimas adolescentes com desenvolvimento normativo e com 

défices cognitivos e perceber qual o impacto das mesmas na decisão judicial.O estudo explorou 

uma amostra de 49 perícias de adolescentes avaliados com padrões de funcionamento 

normativos e 11 avaliados com défices cognitivos, realizadas pela Unidade de Consulta em 

Psicologia da Justiça da Universidade do Minho entre 2008-2016, e 27 acórdãos judiciais. 

Recorreu-se a uma abordagem qualitativa, com base na análise de conteúdo categorial. 

Concluiu-se então que, a concordância entre as conclusões dos relatórios periciais e o acórdão 

judicial é total ou parcial em 81.80% das situações envolvendo adolescentes com 

desenvolvimento normativo em oposição a adolescentes com défices cognitivos. Em suma, 

todos os acórdãos judiciais presentes fazem alusão à perícia psicológica forense sendo feita de 

várias formas, nomeadamente, transcrição de frases diretas da perícia, menção a aspetos ou 

implicações futuras. 

 

Palavras-chave: Abuso Sexual; Adolescentes; Perícias Psicológicas Forenses; Impacto; 

Decisão Judicial
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Sexual abuse of adolescents: characterization and impact of forensic psychological expertise in 

judicial  decisions 

Abstract 

The child sexual abuse threatens freedom and sexual self-determination. Several times, the 

abuse does not leave vestiges or sequels and in the absence of material evidence, forensic 

psychological assessments are, along with the victim's testimony, one of the few means of 

proof. Therefore, the present study aims to characterize forensic psychological expertise, 

involving adolescent victims with normative development and with cognitive deficits, and to 

understand the impact of the same in the judicial decision. The study explored a sample of 49 

forensics, regarding adolescents evaluated with normative functioning patterns and 11 

evaluated with cognitive deficits, performed by the Unidade de Consulta em Psicologia da 

Justiça da Universidade do Minho between 2008 and 2016, and 27 judicial sentences. A 

qualitative approach was used, based on the analysis of categorical content. Concluding, the 

concordance between the conclusions of the expert reports and the judicial sentences is total or 

partial in 81.80% of the situations involving adolescents with normative developments as 

opposed to adolescents with cognitive deficits. So, all the judicial decisions presented allude to 

forensic psychological expertise and this allusion is made in various ways, namely, 

transcription of direct phrases of the expertise, mention of aspects or future implications. 

 

Keywords: Sexual Abuse; Adolescents; Forensic Psychological Assessments; Impact; Judicial 

Decisions.
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Fundamentação Teórica 

1.1 Maltrato Infantil  

A história de vida de uma larga cifra de crianças e adolescentes é pautada por 

situações abusivas e/ou de negligência, com relações interpessoais de desvalorização e 

ameaçadoras da sua integridade física e psicológica e da sua dignidade enquanto pessoas. O 

abuso implica interação entre a criança ou adolescente e outra(s) pessoa(s) que geralmente 

assume(m) o papel de cuidador(es), podendo incluir o abuso físico, sexual e o maltrato 

psicológico, enquanto a negligência traduz a ausência de relação, por omissão de cuidados ou 

mesmo rejeição de vínculo com a criança (Alberto, 2014). 

 

1.2 Abuso Sexual 

A Organização Mundial de Saúde (OMS)(2006), identifica o abuso sexual como “a 

participação da criança em atividades sexuais que esta não compreende plenamente, às quais 

não pode dar o seu consentimento informado, para as quais não está suficientemente 

desenvolvida, e que transgridem regras sociais. As crianças podem ser objeto de abusos 

sexuais por parte de adultos ou de outras crianças que, em razão da sua idade e estado de 

desenvolvimento, estão em situação de responsabilidade, confiança ou poder em relação à 

vítima”. 

Características sociodemográficas da família, como a estrutura familiar (e.g. famílias 

monoparentais) e o estatuto socioeconómico (e.g. isolamento social), têm sido identificadas 

como fatores de risco para o abuso sexual de crianças (Euser et al., 2013; Sedlak et al., 2010, 

como citado em Reitsema & Grietens, 2015). Vários padrões de interação foram identificados 

em famílias cujo abuso sexual ocorre, destacando-se o isolamento social, maior controlo e 

menor coesão, mais problemas de coping relacionados com o stress e a adaptação, uma 

reduzida comunicação e elevado nível de conflito, sendo por vezes, os valores tradicionais 

familiares rígidos (Alexander & Lupfer, 1987; Alexander & Schaeffer, 1994; Dadds, Smith, 

Webber, & Robinson, 1991; Draucker, 1996; Trepper, Niedner, Mika, & Barrett, 1996, como 

citado em Reitsema & Grietens, 2015). 

No Código Penal Português (2008) é classificado como “crimes contra a 

autodeterminação sexual”, sendo esses, relativos a quaisquer atos sexuais de relevo praticados 

com menores de 14 anos, menores entre os 14-18 anos quando o agressor tem um especial 

ascendente sobre a vítima por lhe ter sido confiada para educação ou assistência (“abuso 

sexual de menores dependentes”), menores de 14-16 anos, se comprovado o abuso da sua 
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inexperiência (“abuso sexual de adolescentes”) e prostituição promovida com menores de 16 

anos (“lenocínio e tráfico de menor”). 

Dentro deste crime, salienta-se a presença de uma população especial: indivíduos com 

défices cognitivos. Estes, apresentam um funcionamento global inferior à média da 

população, revelando défices no funcionamento adaptativo e cuja perturbação tem início antes 

dos 18 anos (DSM-V, 2013). São especialmente vulneráveis ao abuso, estimando-se que são 

vitimizados quatro a 10 vezes mais que a população geral. Estudos reportam que 25% - 85% 

dos indivíduos com défices cognitivos são vítimas de abuso sexual, em virtude de fatores 

como a dependência dos cuidadores, inseguranças emocionais e sociais, ignorância das 

temáticas da sexualidade e abuso, nível de incapacidade e limitações adaptativas (Morano, 

2001).  

 

1.3 Impacto do Abuso Sexual  

As diversas formas de abuso afetam a saúde física e mental da criança ou adolescente, 

produzindo efeitos danosos em diversos domínios, que colocam em causa a sua dignidade 

humana. Entre as consequências e sintomas decorrentes da violência sexual, encontram-se: 

lesões genitais/anais, alterações de sono, apetite, mudança significativa na aparência 

referentes ao domínio físico e dificuldades de atenção e/ou memória, desempenho intelectual 

fraco e problemas de aprendizagem ligados ao domínio cognitivo. Relativamente ao domínio 

comportamental verificam-se diversas manifestações internalizadas (inibição motora, 

isolamento, evitamento), ou externalizadas (hiperatividade, agressividade, agitação motora) e 

ainda manifestações baseadas na conduta sexual (linguagem sexual precoce, comportamento 

sexual inadequado para a idade, envolvimento na prostituição). Ao nível do domínio sócio 

afetivo verificam-se dificuldades como: medo, culpa, baixa autoestima, instabilidade 

emocional, sintomatologia depressiva, competências relacionais pobres. Estas consequências 

contribuem significativamente para o desenvolvimento de perturbações emocionais 

(ansiedade e depressão), perturbação de stress pós-traumático, perturbações do 

comportamento alimentar, disfunções sexuais, dificuldades nos relacionamentos interpessoais 

e comportamentos autodestrutivos (Wolfe & Birt’s, 1997; APAV, 2011). 

 

1.4 Prevalência do Abuso Sexual  

 Dados da OMS (2014), apontam que a prevalência deste tipo de violência  é de 18% a 

20% para o sexo feminino e de 8% para o sexo masculino.  
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Segundo o Relatório Anual de Segurança Interna (RASI, 2016) a generalidade das 

detenções relativamente a crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual registados em 

Portugal teve como base a tipologia “abuso sexual de crianças” sendo a sua maioria arguidos 

do sexo masculino (95.70%) versus 4.30% do sexo feminino, e a faixa etária dos 31-40 anos 

aquela com maior prevalência. O abuso sexual de menores representa cerca de 43.30% dos 

inquéritos abertos no âmbito de crimes sexuais, os atos sexuais com adolescentes cerca de 

5.80% e abuso sexual de pessoa incapaz de resistência corresponde a 2.50%. As vítimas são 

predominantemente do sexo feminino (81.30%), versus 18.70% do sexo masculino, sendo o 

escalão etário mais vulnerável dos 8-13 anos de idade. 

 

1.5 A Justiça e a Psicologia Forense 

Durante o século XXI e nos anos mais recentes, a Psicologia Forense afirmou-se como 

um parceiro útil para as tomadas de decisão judiciais (Gonçalves, 2010). É descrita como uma  

subdisciplina da psicologia da justiça que é responsável pela aplicação do conhecimento 

psicológico ao serviço da tomada de decisão judicial, sendo fundamentalmente, uma atividade 

pericial (Machado & Gonçalves, 2011).  

O seu objetivo é a avaliação de sujeitos diretamente envolvidos em processos 

judiciais, sejam eles do foro cível ou penal, sobretudo em fases pré-sentenciais, funcionando 

como elemento de ajuda à tomada de decisão judicial. Assim, a psicologia forense responde a 

problemas práticos suscitados por entidades públicas ou sujeitos particulares, e resume-se a 

aplicações e produtos concretos (e.g. avaliações, depoimentos, pareceres, relatórios) 

(Gonçalves, 2012). Em suma, deve ser entendida como um campo multidisciplinar, cuja 

especificidade é a interface entre a psicologia e o direito (Machado & Gonçalves, 2011).  

Embora diferentes quanto ao objeto, à área e premissas de intervenção, e aos métodos, 

a Psicologia e o Direito entrelaçam-se porque ambos se debruçam sobre a previsão, 

explicação e o controlo do comportamento humano (Carmo, 2011). 

Nos últimos anos, tem existido um progressivo estreitamento das relações entre ambas 

as disciplinas, sendo isso ilustrado pelo aumento de solicitações oriundas dos tribunais com 

vista à participação dos psicólogos na elaboração de perícias forenses (Caridade, Ferreira & 

Carmo, 2011). 

 

1.6 A Prova Pericial 

A prova pericial, tanto em direito processual penal como no civil é um meio de prova 

que visa a perceção ou a apreciação dos factos, quando para o efeito são necessários 
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conhecimentos especiais que não integrem o âmbito de formação específica de quem tem de 

decidir, são nomeados peritos que possuem saber técnico-científico ou artístico exigidos 

(Carmo, 2011). Segundo o artigo 388º do Código Civil “A prova pericial tem por fim a 

perceção ou apreciação de factos por meio de peritos, quando sejam necessários 

conhecimentos especiais que os julgadores não possuem, ou quando os factos, relativos a 

pessoas, não devem ser objeto de inspeção judicial”. Um dos objetivos da perícia psicológica 

deve ser evitar que a criança tenha de relatar o abuso diversas vezes e a diferentes pessoas, 

evitando a vitimização secundária e o aumento e prolongamento das suas dificuldades 

emocionais (Alberto, 2006). 

A valoração da perícia psicológica é, assim, parte integrante da ação do julgador, que, 

durante o seu processo decisório tem de lhe atribuir um peso probatório maior ou menor, com 

base nos seus conhecimentos e convicções, mesmo que essa valoração possa exigir 

conhecimentos científicos que transcendem a formação que é dada aos juízes (Manita & 

Machado, 2012). 

 

1.7 Avaliação Psicológica Forense 

Em casos de abuso sexual de crianças, os psicólogos têm operado juntamente com o 

sistema de justiça, tanto no âmbito civil como no penal, na avaliação das vítimas, 

nomeadamente, avaliações dos factos e a sua veracidade, ajustamento global da criança, 

sintomatologia específica e dinâmicas traumáticas, apoio e ajustamento familiar e avaliação 

do risco (Machado, Caridade & Antunes, 2011). Segundo Arce e Fariña (2011), a avaliação 

psicológica forense deve debruçar-se sobre dois momentos relativos ao conteúdo das 

declarações prestadas pela criança/adolescente: validade e veracidade. A primeira, relaciona-

se com a robustez e amplitude das declarações, enquanto a segunda pode ser avaliada com 

base em critérios de consistência interna (contradições internas no relato versus existir 

coerência), consistência externa (consistência com outras provas robustas como testemunhos 

policiais, relatórios conclusivos da medicina legal), consistência entre relatos (consistência 

global versus contradições severas entre o 1º e 2º relato), persistência das declarações ao 

longo do tempo e entre contextos e a consistência do relato com leis científicas ou da 

natureza.  

A Avaliação Psicológica Forense deve seguir um rigor metodológico que passa por 

várias fases: 1ª) a fase da preparação/sistematização do protocolo de avaliação; 2ª) a fase da 

recolha de dados (através de uma abordagem multimétodo, designadamente a observação 

direta, entrevistas, provas psicológicas, fontes colaterais); 3ª) a fase de interpretação dos 
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dados (análise e triangulação); e 4ª) a fase da comunicação fundamentada dos resultados, ou 

seja, a fase relativa à elaboração/redação do Relatório de Perícia Psicológica (descritiva, 

interpretativa, integrativa e avaliativa) em que se documenta a evidência científica que suporta 

os dados, as deduções ou hipóteses de trabalho, o parecer técnico e as recomendações. A 

discussão de pares e a supervisão científica fazem, igualmente, parte do processo pericial 

(Peixoto, 2016). 

O protocolo utilizado na Unidade de Consulta em Psicologia da Justiça da 

Universidade do Minho (UCPJUM) centra-se na recolha de informação criteriosa de forma a 

responder aos principais quesitos das entidades judiciais, frequentemente intitulados a 

avaliação da veracidade das alegações de abuso e o impacto psicológico. O protocolo está 

dividido em 5 partes e segue a estrutura: 1) avaliação dos factos e da sua veracidade, 2) 

avaliação do ajustamento global da criança, 3) avaliação da sintomatologia específica e das 

dinâmicas traumáticas, 4) avaliação do apoio e ajustamento familiar e 5) avaliação do risco 

(Machado, Caridade & Antunes, 2011). 

A prática da avaliação psicológica forense tem enfrentado novos desafios: um deles 

relacionado com o aumento do número de pedidos efetuados pelas entidades judiciais para a 

avaliação do eventual abuso praticado sobre pessoas com deficiência mental. As entidades 

judiciais, pretendem obter resposta aos quesitos mais colocados nestes casos, ou seja, 

avaliação da capacidade de testemunho sobre o alegado abuso, credibilidade do relato e o 

impacto dos alegados factos do abuso. Conclui-se, portanto, que as dimensões a avaliar em 

casos de indivíduos com deficiência mental não se diferenciam em muito das questões 

avaliadas em casos que as vítimas não possuem esta deficiência. A maior diferença reside nos 

procedimentos a adotar para uma maior adaptação às especificidades destes indivíduos, sendo 

particularmente importantes a construção da relação e pré-avaliação desenvolvimental. 

Evidencia-se, a possibilidade da avaliação não ser conclusiva, sobretudo pelas limitações 

comunicacionais destes indivíduos, dificuldades em significar as suas vivências, em especial 

as abusivas, e em compreender o comportamento social, o que deverá ser claramente referido 

no relatório pericial (Cruz & Machado, 2011). 

Durante o processo de análise e valoração subjacente à tomada de decisão judicial, um 

mesmo relatório pericial pode conduzir a diferentes interpretações por parte de diferentes 

profissionais envolvidos no sistema judicial que, muitas vezes, não partilham uma linguagem 

comum (Manita & Machado, 2012). Isso ocorre especialmente quando profissionais 

consideram apenas observações subjetivas e as suas próprias experiências clínicas, 
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subjugando o conhecimento empírico sobre o tema (Kuehnle, 1998 como citado em Pelisoli & 

Dell’Aglio, 2016). 

Segundo Machado & Gonçalves (2011), a qualidade de um relatório pericial depende 

da celeridade da perícia, relevância do relatório, foco central nos quesitos, adoção de uma 

linguagem clara e esclarecimento de termos técnicos, conteúdo informativo e linguagem 

acessível para quem se destina, uso de provas restritas ao necessário, e por fim, utilização de 

instrumentos validados para a população. 

 

1.8 Estudos sobre o Impacto das Perícias  

Nos últimos anos têm sido realizados alguns estudos, cujo objetivo tem sido averiguar 

o impacto das perícias psicológicas forenses realizadas, em decisões judiciais (Barbosa, 2011; 

Faria, 2011; Teles, 2013; Berenguel, 2014). 

Barbosa (2011), com uma amostra de 85 processos envolvendo crianças vítimas de 

abuso sexual em Portugal e sujeitas a perícias psicológicas forenses encontrou que na maioria 

dos casos examinados, a perícia psicológica confirmou a ocorrência do abuso. 

Num estudo, que abrangia apenas uma população de agressores conjugais, verificou-se 

que em 78,60% das sentenças, a perícia psicológica estava referenciada de diversas formas e 

em 57,10% dos casos, a sentença corroborava as conclusões apontadas no relatório forense, o 

que permite afirmar que na maioria das vezes, a decisão judicial foi fundamentada através das 

conclusões periciais (Faria, 2011). 

Teles (2013), num estudo que envolveu a perceção de 53 magistrados acerca da 

utilidade da perícia forense, encontrou que, a perícia é considerada  como “fundamental” para 

os crimes de Abuso Sexual (47.20%). No mesmo estudo, concluiu ainda que, a perícia 

psicológica forense é valorizada como um instrumento de apoio na decisão judicial, 

maioritariamente no domínio da inimputabilidade e nos crimes de abuso sexual, visto que 

ambos reivindicam um conhecimento específico e empírico da área da psicologia forense. 

Revelou-se concordante com estudos em Portugal, uma vez que este tipo de crime é praticado 

de forma particular, normalmente sem testemunhas, no seio familiar e onde raras vezes são 

deixados vestígios visíveis, sendo a perícia psicológica, muitas vezes, a única possibilidade de 

prova (Manita & Machado, 2012). 

Estudo Empírico 

1. Objetivos 
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Posto isto, o presente estudo pretende num primeiro momento, caracterizar as perícias 

realizadas na UCPJUM no âmbito de casos de abuso sexual de adolescentes com 

desenvolvimento normativo e adolescentes com défices cognitivos. Por conseguinte, com 

base nas perícias e nos acórdãos judiciais, pretende-se averiguar o impacto das mesmas nas 

decisões judiciais.  

 

2. Metodologia 

 2.1 Amostra 

O presente estudo foi constituído por uma amostra forense de 60 processos de abuso 

sexual referentes a adolescentes, 49 respetivos a desenvolvimento normativo e 11 a défices 

cognitivos, todos eles recolhidos na UPJUM, e pelos seus respetivos acórdãos judiciais 

enviados pelos Tribunais, relativos à zona Norte do País. As perícias psicológicas forenses 

foram realizadas nesta instituição entre os anos de 2008-2016. É de referir, que se trata de 

uma amostra de conveniência pelo acesso à mesma ser facilitado, devido às perícias serem 

efetuadas na Unidade, não sendo por isso os resultados generalizáveis ou representativos. 

 

2.2 Procedimentos, Recolha e Análise de Dados 

A recolha de dados reside na análise do conteúdo categorial das perícias forenses dos 

casos de abuso sexual de adolescentes e dos seus respetivos acórdãos judiciais. 

Inicialmente, procedeu-se à exploração das perícias forenses, através das quais foi  

possível criar uma grelha de observação com base em estudos realizados anteriormente 

(Berenguel, 2014; Faria, 2011; Lopes, 2013), englobando as informações mais importantes 

acerca das avaliações realizadas, e que foram as variáveis consideradas para a caracterização 

das perícias psicológicas. Na lista de variáveis constam: sexo e idade da vítima, entidade 

requerente da perícia, o tipo de quesitos mais frequentes, instrumentos de avaliação, número 

de técnicos/peritos envolvidos na perícia, número de páginas da perícia, fatores de risco e 

protetores da criança, revelação por parte da criança durante a avaliação, institucionalização, 

sintomatologia clínica, impacto na vítima, referências à credibilidade do relato, capacidade de 

testemunho e necessidades da criança, análise da triangulação ou não de informação, 

constituição do relatório pericial, adequação dos testes utilizados e acessibilidade da 

linguagem. Após a criação da grelha supracitada, concluiu-se o processo com o seu 

preenchimento. 

Para ser possível o acesso aos acórdãos judiciais, enviou-se um ofício aos tribunais a 

solicitar a disponibilização dos mesmos e após a autorização ser concedida, iniciou-se o 
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processo de recolha de dados referente ao impacto das perícias forenses nas decisões judiciais. 

Ou seja, numa segunda fase, deu-se seguimento à quantificação do impacto das perícias 

forenses nas decisões judiciais através de três pontos essenciais: 1) se existe concordância 

entre o relatório da perícia e a decisão judicial, 2) se existe uma condenação do agressor, 3) se 

há uma alusão à perícia nas sentenças por intermédio de transcrição direta de frases da perícia, 

cópia de grande parte da perícia, apenas referência à existência da perícia ou se há referência a 

outros relatórios, se refere conclusões/partes específicas da entrevista, e por fim, se existem 

recomendações a nível da intervenção na perícia forense realizada (Berenguel, 2014; Faria, 

2011).  

O presente estudo possui um design de caráter qualitativo, uma vez que utiliza a 

abordagem de análise de dados qualitativa (exploração dos dados, neste caso do conteúdo dos 

relatórios das perícias forenses e dos acórdãos judiciais). 

Após a codificação das variáveis, efetuou-se uma análise de dados no sistema IBM 

SPSS versão 23.0, com o recurso a tabelas de frequências e suas respetivas percentagens, com 

o objetivo de caracterizar as perícias psicológicas forenses e o seu impacto nas decisões 

judiciais. 

3. Resultados 

3.1 Caracterização de Perícias Psicológicas Forenses em Casos de Abuso 

Sexual de Adolescentes com Desenvolvimento Normativo 

 

3.1.1 Sexo 

Das 49 avaliações realizadas, 46 (93.90%) eram referentes a indivíduos do sexo 

feminino e três (6.10%) ao sexo masculino. 

 

3.1.2 Idade 

Os avaliados tinham uma idade compreendida entre 14 e 18 anos e uma média de 

15.43 anos (DP= 1.14). 

 

3.1.3 Entidade Requerente 

Dos processos avaliados, 43 (87.80%) eram provenientes do Ministério Público e seis 

(12.20%) do Gabinete de Medicina Legal. 

 

3.1.4 Quesitos 
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Os três quesitos mais frequentes dos pedidos de avaliação são a avaliação da 

credibilidade do testemunho e impacto do abuso sexual (n=10; 20.40%), a avaliação 

psicológica e aferir da credibilidade do testemunho (n=7; 14.30%) e somente a avaliação da 

credibilidade do testemunho (n=6; 12.20%). 

 

3.1.5 Instrumentos de Avaliação 

Os instrumentos utilizados nas diversas avaliações forenses relativas a casos de Abuso 

Sexual foram o Modelo Multi-axial de Achenbach, isto é, System of Empirically Based 

Assessment (ASEBA) que compreende uma entrevista com o menor e checklists de avaliação 

do comportamento que são respondidas por diferentes informantes próximos ao menor, 

Inventário de Depressão para Crianças (CDI), Escalas de Avaliação da Ansiedade traço e 

manifesta, respetivamente (STAI-C e CMAS-R), Inventário de Sintomas Psicopatológicos 

(BSI), Avaliação das Diferentes Categorias de Medo (FSSC-R), Avaliação da Resposta ao 

Acontecimento Traumático (EARAT), Escala de Crenças sobre o Abuso Sexual (ECAS), 

Escala de Crenças de Violência Sexual (ECVS), Inventário de Resolução de Problemas (IRP), 

Escala de Crenças Relacionadas com o Abuso Sexual de Crianças (BACSA), Escala de 

Perceções e Atribuições da Criança (CAPS), Escala de Comportamento Sexual Infantil 

(CSBI) e a Escala de Sintomas da Agressão Sexual (SASS). Na Tabela 1, são apresentados os 

valores respetivos à frequência de utilização de cada um destes instrumentos. 

 

Tabela 1 

Instrumentos de avaliação utilizados  na avaliação forense de adolescentes  com 

desenvolvimento normativo vítimas de abuso sexual 

 n (%) 

Instrumentos de Avaliação  

ASEBA 48 (97.96) 

CDI 41 (83.67) 

STAI-C/CMAS-R 39 (79.59) 

BSI 17 (34.69) 

FSSC-R 16 (32.65) 

EARAT 7 (14.29) 

ECAS 2 (4.08) 

ECVS 2 (4.08) 
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IRP 2 (4.08) 

BACSA 1 (2.04) 

CAPS 1 (2.04) 

CSBI 1 (2.04) 

SASS 1 (2.04) 

 

3.1.6 Matriz de Instrumentos de Avaliação 

A conjugação de instrumentos de avaliação utilizada com mais frequência é a 

aplicação da bateria ASEBA × STAI-C/CMAS-R × CDI x FSSC-R (n=13), seguida da 

conjugação da bateria ASEBA × CDI × STAI-C/CMAS-R (n=11) e ASEBA × CDI × BSI × 

STAI-C/CMAS-R (n=5). 

 

3.1.7 Número de Técnicos 

Os processos foram avaliados em 25 (51.0%)  das situações, por apenas um técnico e 

em 24 (49.0%) das situações por dois técnicos. 

 

3.1.8 Fatores de Risco 

 Nos relatórios elaborados,41 (83.70%) dos casos possuía fatores de risco e oito 

(16.30%) não tinham fatores de risco mencionados.Os cinco fatores de risco mais enunciados 

nas avaliações realizadas são a instabilidade/mau relacionamento no agregado familiar (n=21; 

42.90%), dificuldades escolares (n=13; 26.50%), isolamento social (n=11; 22.40%), práticas 

parentais desadequadas (n=10; 20.40%), exposição a violência doméstica e perturbação 

emocional significativa da criança (n=9; 18.40%), os restantes são descritos na Tabela 2. 

  

Tabela 2 

Fatores de Risco encontrados em todos os adolescentes avaliados com padrão de 

desenvolvimento normativo 

 n (%) 

Fatores de Risco Considerados  

Instabilidade Agregado Familiar 21(42.90) 

Dificuldades Escolares 13(26.50) 

Isolamento Social 11(22.40) 

Práticas Parentais Desadequadas                                                                                 10(20.40) 
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Exposição a Violência Doméstica 9 (18.40) 

Perturbação Emocional Significativa 

Prisão Progenitores                                                                                                               

9 (18.40)  

8 (16.30) 

Afastamento da Residência Familiar 

Negligência ao Nível da Supervisão e Acompanhamento Parental 

7 (14.30) 

7 (14.30) 

Alcoolismo Progenitores 6 (12.20) 

Problemas Comportamentais 5 (10.20) 

Dificuldades Económicas 

Problemas Saúde Mental Progenitores                   

 5 (10.20) 

  4 (8.20) 

Maus-Tratos Progenitores 4 (8.20) 

Dificuldades Saúde ao Nível Físico 3 (6.10) 

Morte Progenitores 3 (6.10) 

Défices Conhecimentos Sexualidade 2 (4.10) 

Comportamentos Sexualizados 2 (4.10) 

Bullying   1 (2.00) 

História Abuso Sexual na Família 1 (2.00) 

Toxicodependência Progenitores 1 (2.00) 

Absentismo Escolar 1 (2.00) 

 

 

3.1.9 Fatores Protetores  

Em 40 (81.60%) das perícias forenses analisadas constava a presença de fatores 

protetores e em nove (18.40%) a sua presença era nula. Os fatores que se revelam cruciais na 

fase de recuperação após o abuso sexual são o suporte familiar positivo (n= 32; 65.30%), 

seguido da relação positiva com os pares (n=11; 22.40%). 

 

3.1.10 Revelação durante Avaliação Forense 

Em contexto de avaliação dos 49 processos avaliados, os episódios de abuso foram 

relatados 46 vezes (93.90%), enquanto em três (6.10%) a revelação não existiu. 

 

3.1.11 Institucionalização vs Não Institucionalização do Adolescente 

Em seis (12.20%) dos casos, a criança encontrava-se institucionalizada em oposição a 

43 (87.80%). 
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3.1.12 Sintomatologia Clínica Evidenciada 

À data da avaliação dos factos, 28 (57.10%) exibiam algum tipo de sintomatologia 

clínica, enquanto, 21 (42.90%) eram respetivos a assintomáticos, sendo a sintomatologia 

clínica mais prevalente a sintomatologia ansiosa (n= 25, 51.00 %) e depressiva (n=23, 

46.90%). 

3.1.13 Impacto do Abuso Sexual 

Em 42 (85.70%) dos processos avaliados existiram repercussões do abuso sofrido, 

enquanto em sete (14.30%) não existiram alterações significativas. O impacto do abuso 

refletiu-se maioritariamente ao nível da exibição de comportamentos disruptivos 

internalizantes (n=38; 77.60%), comportamentos disruptivos externalizantes (n=20; 40.80%) 

e alterações do padrão de sono e dificuldades de atenção e concentração (n=11; 22.40%).  

 

3.1.14 Credibilidade do Relato 

Dos 49 pareceres efetuados, 41 (83.70%) são respetivos a pareceres positivos, sete 

(14.30%) a inconclusivos e um (2.00%) a negativo. 

 

3.1.15 Referência da Perícia a Necessidades do Adolescente 

Em 33 (67.30%) dos relatórios periciais constavam indicações de sugestões relativas a 

necessidades dos avaliados, em oposição a 16 (32.70%) que não relatavam informação desse 

tipo. 

 

3.1.16 Triangulação de Informação 

Em todos os relatórios periciais (n=49), recorreu-se à avaliação de mais do que um 

tipo de fonte de informação, nomeadamente, instrumentos de avaliação, entrevistas 

telefónicas, entrevistas presenciais e aos diferentes intervenientes. 

 

3.1.17 Constituição do Relatório Pericial 

Relativamente à estrutura dos relatórios periciais, no seu total (n=49), eram 

constituídos pela identificação do avaliado, identificação dos técnicos, fontes e metodologia, 

avaliação desenvolvimental do menor, relato dos alegados factos e avaliação da credibilidade, 

avaliação do ajustamento psicológico do menor, avaliação do ajustamento familiar e do risco 

e por fim, a conclusão. 

 

3.1.18 Número de Páginas 
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Os relatórios periciais eram constituídos por um número mínimo de sete páginas e um 

máximo de 22 páginas, sendo a média 10.57 (DP=2.89). 

 

3.1.19 Acessibilidade da Linguagem 

Todos (n=49) os relatórios periciais analisados estavam descritos de forma clara e 

sucinta, nomeadamente, com a operacionalização de todos os conceitos inerentes à linguagem 

da Psicologia. 

 

3.2 Caracterização de Perícias Forenses em Casos de Abuso Sexual de 

Adolescentes com Défices Cognitivos 

 

3.2.1 Número de Relatórios Periciais 

Entre o ano de 2008 e 2016 foram realizadas 11 avaliações envolvendo adolescentes 

com défices cognitivos. 

 

3.2.2 Sexo dos Avaliados 

Dos 11 avaliados com défices cognitivos, dois (18.20%) eram do sexo masculino e 

nove (81.80%) eram referentes ao sexo feminino. 

 

3.2.3 Idade dos Avaliados 

Os avaliados tinham uma média de idades de 15.27 anos (DP= 1.19), cuja amostra 

variava entre 14 e 17 anos. 

 

3.2.4 Entidade Requerente 

Todas as avaliações foram solicitadas (n=11, 100%) pela entidade do Ministério 

Público. 

 

3.2.5 Quesitos  

Os quesitos mais comuns em casos de abuso sexual de menores com défices 

cognitivos são a avaliação psicológica (n=2;18.2%) e a avaliação psicológica com a aferição 

da credibilidade do testemunho (n=2;18.2%). 

 

3.2.6 Instrumentos de Avaliação 
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Os instrumentos de avaliação que contribuem para a elaboração dos relatórios periciais 

são à semelhança do anterior a bateria ASEBA, CDI, TOUCH SURVEY (e.g. através da 

utilização do desenho da figura humana em que o menor é interrogado sobre os diferentes 

tipos de toque positivos e negativos e culminando na questão final acerca do toque na área 

genital, se essa situação já lhe aconteceu e quais os estados subjetivos associados ao efeito), 

STAI-C/CMAS-R, BSI, FSSC-R, WISC (avaliação da inteligência na versão para crianças) e 

D-48 (teste dos dominós), encontrando-se os valores referentes ilustrados na Tabela 3.   

 

Tabela 3 

Instrumentos de Avaliação utilizados em avaliação forense de adolescentes com défices 

cognitivos vítimas de abuso sexual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.7 Matriz de Instrumentos de Avaliação 

A conjugação de instrumentos de avaliação utilizada com mais frequência é referente à 

aplicação da bateria ASEBA × TOUCH SURVEY (n=3; 27.30%). 

 

3.2.8 Número de Técnicos 

Os processos foram avaliados em 10 (90.90%) das situações, por apenas um técnico e 

em uma (9.10%) das situações por dois técnicos. 

 

3.2.9 Fatores de Risco 

  n (%) 

Instrumentos de Avaliação  

ASEBA  11 (100) 

CDI  5 (45.45) 

TOUCH SURVEY  5 (45.45) 

STAI-C/CMAS-R  4 (36.36) 

BSI  3 (27.27) 

FSSC-R  2 (18.18) 

WISC  1 (9.09) 

D-48  1 (9.09) 
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A totalidade dos avaliados (n=11) possuía fatores de risco associados ao Abuso 

Sexual. Os cinco fatores de risco mais enunciados nas avaliações realizadas são as limitações 

cognitivas (n=11; 100%), negligência ao nível da supervisão e acompanhamento parental 

(n=10; 90.90%), atraso na aquisição de competências desenvolvimentais (n=9; 81.80%), 

instabilidade/mau relacionamento do agregado familiar (n=8; 72.70%), e dificuldades 

económicas (n=7; 63.60%). Na Tabela 4, estão elencados os valores de todos os fatores de 

risco encontrados nas avaliações forenses dos adolescentes com défices cognitivos. 

 

Tabela 4 

Fatores de Risco encontrados em todos os adolescentes avaliados com défices cognitivos 

 n (%) 

Fatores de Risco Considerados  

Limitações cognitivas 11 (100) 

Negligência ao nível da supervisão e acompanhamento parental 10(90.90) 

Atraso Aquisição competências desenvolvimentais 9 (81.80) 

Instabilidade Agregado Familiar 8 (72.70) 

Dificuldades Económicas 7 (63.60) 

Dificuldades Aprendizagem 5 (45.50) 

Afastamento da Residência Familiar 

Práticas Parentais Desadequadas                                                                                 

5 (45.50) 

5 (45.50) 

Perturbação Emocional Significativa 4 (36.40) 

Problemas Comportamentais 3 (27.30) 

Comportamentos Sexualizados 3 (27.30) 

Isolamento Social 3 (27.30) 

Incesto Familiar 2 (18.20) 

Défices conhecimentos sexualidade 2 (18.20) 

Historial Tentativas AS  2 (18.20) 

Alcoolismo Progenitores 2 (18.20) 

Problemas Saúde Mental Progenitores 2 (18.20) 

Dificuldades saúde ao nível físico 2 (18.20) 

Exposição a violência doméstica 2 (18.20) 

Morte Progenitores 1 (9.10) 

Maus-Tratos Progenitores 1 (9.10) 
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Prisão Progenitores 1 (9.1) 

História Abuso Sexual na Família 1 (9.1) 

Toxicodependência Progenitores 1 (9.1) 

Absentismo Escolar 1 (9.1) 

 

3.2.10 Fatores Protetores 

Em oito (72.70%) das perícias forenses constava a presença de fatores protetores e em 

três (27.30%) a sua presença era nula. Os fatores que se revelaram cruciais na fase de 

recuperação após o abuso sexual foram a relação positiva com os pares (n= 4; 36.40%), 

seguido da confiança do menor a pessoa idónea (n= 3; 27.30%). 

 

3.2.11 Revelação em Contexto de Avaliação 

Em contexto de avaliação dos 11 processos avaliados, os episódios de Abuso foram 

relatados oito vezes (72.70%), enquanto em três (27.30%) a revelação de forma espontânea 

não existiu. 

 

3.2.12 Institucionalização dos Adolescentes Avaliados 

Em sete (63.60%) dos casos, o menor encontrava-se institucionalizada em oposição a 

quatro (36.40%). 

 

3.2.13 Sintomatologia Clínica 

À data da avaliação dos factos, seis (54.50%) exibiam algum tipo de sintomatologia 

clínica, enquanto, cinco (45.50%) eram assintomáticos. A sintomatologia clínica mais 

prevalente foi a sintomatologia ansiosa (n= 6, 54.50%) e depressiva (n=5, 45.50%). 

 

3.2.14 Impacto do Abuso Sexual 

Em sete (63.6%) dos processos avaliados existiram repercussões do abuso sofrido, 

enquanto em quatro (36.4%) não existiram alterações significativas. O impacto do abuso 

refletiu-se sobretudo ao nível da exibição de comportamentos disruptivos internalizantes 

(n=5;45.5%), comportamentos disruptivos externalizantes (n= 3;27.3%) e somatização física 

(n=2;18.20%). 

 

3.2.15 Credibilidade do Relato 
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Dos 11 pareceres efetuados, cinco (45.50%) foram considerados pareceres positivos, 

três (27.30%) negativos e os restantes três  (27.30%) inconclusivos. 

 

3.2.16 Referências a Necessidades do Menor 

Em sete (63.60%) dos relatórios periciais constavam indicações de sugestões relativas 

a necessidades dos avaliados, em oposição a quatro (36.40%) que não relatavam informação 

desse tipo. 

 

3.2.17 Triangulação da informação 

Em todos os relatórios periciais (n=11), recorreu-se à avaliação de mais do que um 

tipo de fonte de informação, nomeadamente, dados processuais, instrumentos de avaliação, 

entrevistas telefónicas e entrevistas presenciais. 

 

3.2.18 Constituição do Relatório Pericial 

A estrutura de todos os relatórios periciais (n=11), visava a identificação do avaliado, 

identificação dos técnicos, fontes e metodologia, avaliação desenvolvimental do menor, relato 

dos alegados factos e avaliação da credibilidade, avaliação do ajustamento psicológico do 

menor, avaliação do ajustamento familiar e do risco e por fim, a conclusão. 

 

3.2.19 Número de Páginas 

Os relatórios periciais eram constituídos por um número mínimo de seis páginas e um 

máximo de 11 páginas, sendo a média 8.82 páginas (DP=1.60). 

 

3.2.20 Acessibilidade da Linguagem 

Todos (n=11) os pareceres elaborados eram descritos de forma clara e com os 

conceitos operacionalizados. 

 

3.3  Impacto das Perícias nas Decisões Judiciais  

 

3.3.1 Adolescentes Normativos vs Adolescentes com Défices Cognitivos 

Dos ofícios enviados aos Tribunais, obtiveram-se 34 respostas, sendo de que 26 não se 

obteve qualquer resposta, resultando numa discrepância entre o número de perícias e 

acordãos. Salienta-se que, das respostas obtidas, sete dos processos foram arquivados e 

portanto, a amostra compreende assim um total de 22 acórdãos judiciais que transitaram em 
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julgado referentes a casos de abuso sexual de adolescentes com desenvolvimento normativo e 

cinco acórdãos judiciais respetivos a casos de abuso sexual com adolescentes portadores de 

défice cognitivo.  

 

3.3.2 Concordância entre perícia Forense e Decisão Judicial 

Verificou-se que em 10 (45.50%) das decisões judiciais, a sua conclusão foi 

totalmente concordante com o parecer forense, em oito (36.40%) a perícia foi corroborada 

parcialmente e em quatro (18.20%) das decisões judiciais a sua conclusão foi nula em 

comparação com o relatório pericial final, no que se refere à população de adolescentes com 

desenvolvimento normativo. Nas avaliações de adolescentes com défices cognitivos a 

concordância entre a perícia e decisão judicial foi verificada parcialmente em três (60.00%) 

das situações, nula em duas (40.00%)  e em vez alguma foi totalmente concordante a 

conclusão do relatório psicológico forense e do acórdão judicial. 

 

3.3.3 Condenação do Arguido 

De acordo com os resultados encontrados em casos de abuso sexual de adolescentes 

normativos, existiu condenação do arguido em 11 (50.00%) das situações avaliadas, sendo 

aplicadas cinco penas de prisão efetivas e sete suspensas. Nos casos que envolveram 

avaliados com défices cognitivos, apenas um arguido foi condenado (20.00%) de forma 

efetiva, sendo que em quatro (80.0%) das situações não houve condenação. 

 

3.3.4 Alusão às perícias psicológicas forenses nos Acórdãos Judiciais 

Em todas, isto é, nas 22 (100%) decisões judiciais inerentes à população normativa e 

nas cinco (100%) da população com défices cognitivos, existiu uma alusão à perícia 

psicológica forense, sendo que, a alusão englobou diferentes categorias, nomeadamente, 

apenas referência à realização da perícia, transcrições diretas de frases, menção a aspetos da 

mesma, transcrição de partes significativas ou implicações futuras desta. 

 

3.3.5 Formas de Alusão das Perícias nos Acordãos Judciais 

No que se refere aos avaliados com desenvolvimento normativo, em oito (36.40%) dos 

acórdãos judiciais, existiram transcrições diretas de frases na perícia psicológica forense.  

Apesar de todas as decisões judiciais (n=11) abordarem a existência de outros relatórios que 

não o de avaliação psicológica, em 16 situações (72.70%) procedeu-se à menção de aspetos 

da perícia no acórdão final, e em seis (27.30%) pode-se observar a transcrição de partes 
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significativas da perícia. Relativamente a implicações futuras resultantes da decisão final 

judicial é possível identificar a presença do papel das perícias em duas (9.10%) das situações. 

Respetivamente aos casos de avaliação de adolescentes com défices apesar de existir uma 

alusão à perícia em todos os acórdãos judiciais disponíveis, em quatro (80.00%) das situações 

há apenas referência à mesma, um (20.00%) transcreve frases diretas da perícia, e em três 

(60.00%) há a alusão a outros relatórios que não o forense. 

 

4. Discussão 

 

Após a análise dos resultados, podem extrair-se informações importantes em relação a 

perícias de abuso sexual que envolvem adolescentes como vítimas avaliadas e que se prendem 

com a caraterização das perícias psicológicas forenses. Adicionalmente, conclusões podem 

ser retiradas da avaliação do impacto das perícias forenses na decisão judicial. 

Uma das primeiras evidências encontradas e que valida dados anteriores é que as 

vítimas deste crime continuam a ser predominantemente do sexo feminino, uma vez que no 

total das 60 perícias analisadas, 51 (88.71%) eram referentes a adolescentes do sexo feminino, 

cujo dado é corroborado tanto em casos de padrão normativo (n=42), como em casos que 

envolveram avaliados com défices cognitivos (n=9). Estes dados são consistentes com as 

estatísticas nacionais expressas no Relatório Anual de Segurança Interna (RASI, 2016) que 

refere que 81.30% das vítimas menores são do sexo feminino. 

Dados alusivos aos Quesitos mencionados demonstram que a avaliação da 

credibilidade do testemunho e a avaliação do impacto do fenómeno ocorrido assumem um 

papel principal em adolescentes avaliados com padrão denvolvimental normativo, tal como 

foi referido por Machado (2005),  que concluiu que são os pedidos mais frequentes dos 

tribunais, e são cruciais uma vez que o testemunho da criança é a principal prova que os juízes 

dispõe devido à ausência de testemunhas que possam validar o relato do mesmo. Enquanto, 

em avaliados com défices, o interesse da entidade requerente da perícia centra-se na avaliação 

psicológica. Diferenças que podem ser explicadas pelo facto de haver uma necessidade de 

responder a questões que possam interferir na credibilidade do relato dos factos, tal como o 

nível desenvolvimental do adolescente e o seu grau de comprometimento das funções 

cognitivas e de produção de um relato intelegível e portanto é relevante que uma das 

características avaliadas no protocolo da UCPJUM seja justamente se há uma adequação das 

competências desenvolvimentais e a capacidade de produzirem um testemunho inteligível. 
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  No que se refere a outro dos intervenientes presentes nas perícias psicológicas 

forenses, constam os instrumentos de avaliação mais utilizados, e os quais assumem um papel 

diferente em avaliações de indivíduos com um desenvolvimento normativo vs défices 

cognitivos. Enquanto a bateria de avaliação do comportamento do adolescente (ASEBA), 

avaliação da ansiedade traço e manifesta (STAI-C/CMAS-R), de diferentes categorias de 

medos (FSSC-R), da depressão infantil (CDI), e o inventário de sintomas psicopatológicos 

(BSI)  assumem um ato de relevo sendo utilizados em 59.00% dos relatórios elaborados, no 

outro tipo de população a bateria ASEBA (100.00%)  assume papel de destaque, mas em 

conformidade com a utilização das bonecas anatomicamente perfeitas ou através de exercícios 

de discriminação  de afetos e de toques do TOUCH SURVEY (45.45%). Esta reduzida 

aplicação de instrumentos de avaliação baseia-se nas já referidas limitações típicas destes 

sujeitos que impedem a aplicação de instrumentos, mas quando estes demonstram algumas 

capacidades recorre-se aos mesmos instrumentos que em casos de avaliados sem deficiência 

mental (Cruz & Machado, 2011), como foi demonstrado no presente estudo através da 

utilização considerável da bateria de Achenbach. 

Na análise de outro tópico importante das perícias forenses deparámo-nos com a 

questão da presença de fatores de risco e de proteção e a sua variabilidade. Embora estes 

venham mencionados em todas as perícias, nem sempre se encontram referidos diretamente e 

com a nomenclatura de “risco” e “proteção”, o que significa que não proporciona uma leitura 

tão imediata a profissionais que não sejam da área da Psicologia. Contudo,também aqui os 

dados encontrados se centram em conclusões de estudos já feitos anteriormente e que 

apontam que características da família (e.g. , a instabilidade no agregado familiar, práticas 

parentais desadequadas, exposição a violência doméstica) e o isolamento social são fatores 

críticos para o abuso sexual (Euser et al., 2013; Sedlak et al., 2010, como citado em Reitsema 

& Grietens, 2015). Na presente investigação surgem também mencionados problemas 

relacionados com o percurso académico e perturbação emocional significativa da criança, 

quando se estuda a população normativa. Em contrapartida, na avaliação dos indivíduos com 

défices cognitivos, as limitações cognitivas são por si só um dos maiores fatores que 

contribuem para o abuso, o que já tinha sido visto num estudo de Barbosa (2011), 

nomeadamente ao nível do sexo masculino, seguido pela negligência ao nível da supervisão e 

acompanhamento familiar. 

Ao nível dos fatores protetores, em ambos os casos há um que se destaca e é sublime a 

sua presença, a relação positiva com os pares é fundamental para a recuperação pós- abuso 

sexual, o que foi verificado em estudos anteriores que afirmam que os recursos sociais (e.g., 
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relações interpessoais positivas e estáveis) contrariam o risco e promovem a resiliência ou 

trajetórias adaptativas (Antunes, 2010 como citado em Cunha, Peixoto & Antunes, 2014). 

Encontram-se diferenças neste tópico referentes ao papel que o suporte familiar tem nos dois 

tipos de população avaliada. Enquanto em adolescentes com padrões normativas o suporte 

familiar se mostra importante em  65.30% das situações, nos adolescentes com défices 

cognitivos a confiança a uma pessoa idónea tem destaque em detrimento do suporte familiar, 

o que pode ser associado ao fator de risco da negligência ao nível da supervisão e 

acompanhamento parental presente em larga escala nesta população. 

Relativamente à Institucionalização do adolescente, encontraram-se diferenças nas 

perícias analisadas uma vez que, nos casos com défices cognitivos, a sua maioria (63.3%) 

encontrava-se institucionalizada  aquando o abuso ou foi institucionalizada após o mesmo. 

Pode-se destacar o papel da Comissão e Proteção de Crianças e Jovens e Risco (CPCJ), tal 

como referido por Cunha et al. (2014), pois a intervenção interdisciplinar em casos de abuso 

sexual, articulada com outros profissionais intervenientes no processo de sinalização e apoio à 

vítima, visando otimizar a rede de apoio formal e minimizar o risco de vitimização 

secundária.  

É de salientar a semelhança na sintomatologia clínica em ambos os tipos de população 

avaliada, onde se destaca a sintomatologia ansiosa e depressiva, achados que vão ao encontro 

de dados anteriores (APAV,2011), estando a presença dessa sintomatologia ligada a 

alterações a nível comportamental e socio-afetivo.  

Ao nível do impacto do abuso sexual, comportamentos disruptivos internalizantes e 

externalizantes são comuns nos dois tipos de avaliados, e problemas relacionados com o 

padrão do sono e dificuldades de atenção e concentração em adolescentes normativos. Estas 

consequências são decorrentes da violência sexual e em muito contribuem para a maior 

probabilidade das vítimas desenvolverem perturbações ou disfunçoes tais como as 

alimentares, de padrão do sono ou ansiedade e depressão. 

No que diz respeito à revelação em contexto de avaliação, os episódios de abuso foram 

relatados na maior parte das vezes tanto em indíviduos com desenvolvimento normativo como 

com défices cognitivos. Apenas,em seis ocasiões a revelação de forma espontânea não existiu, 

o que pode ser explicado pelo facto das vítimas não percecionarem o ato como abusivo, ou 

quando existem situações de relações sexuais com namorados mais velhos o que leva à 

perceção do ato como sendo de mútuo consentimento e não forçado.  

Semelhanças encontradas dizem ainda respeito à constituição do relatório pericial e à 

linguagem escolhida para a redação do mesmo. Em ambos os tipos de avaliados, o relatório 
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pericial é o espelho do que diversos autores defendem que são critérios para uma avaliação de 

excelência, ou seja, os construtos utilizados estão operacionalizados, os fatores de risco e 

proteção são ponderados, os conceitos são reconduzidos aos dados e os técnicos apenas 

redigem e interpretam os resultados segundo os instrumentos de avaliação utilizados e as 

diferentes fontes de informação, excusando-se a questões de culpabilidade ou medida da pena 

do alegado arguido ( Machado & Gonçalves, 2011). Note-se que, em todas as perícias 

analisadas a contituição do relatório segue o protocolo adotado pela UCPJUM para casos de 

abuso sexual. 

A credibilidade do relato em casos de desenvolvimento normativo, revelou que a 

maioria (83.70%) são respeitantes a pareceres positivos. Sabe-se que, o relato é credibilizado 

pela revelação do menor durante a avaliação, a existência de sintomatologia clínica típica do 

abuso sexual e os indicadores de veracidade (Barbosa, 2011). Relativamente a casos com 

défices cognitivos, os resultados encontrados mostram o que já era esperado, 54.50% dos 

pareceres efetuados são negativos ou inconclusivos, o que pode ser relacionado às limitações 

destes sujeitos uma vez que devido às mesmas, produzem discursos pouco coerentes e 

confusos e consequentemente, surge a dúvida de valoração como prova processual. 

No que concerne às sugestões provenientes dos técnicos responsáveis pela perícia, a 

maior parte aponta para a questão alusiva ao acompanhamento psicológico do menor que é 

tido como fator extremamente importante em casos de abuso sexual, pois mesmo que a 

intervenção seja limitada no tempo e se foque na gestão da crise, um dos objetivos centrais é o 

desenvolvimento de estratégias de autoproteção através do enfoque na discriminação de sinais 

de risco do abuso e a formação de competências de denúncia e pedido de ajuda (Machado, 

Caridade & Antunes, 2011). 

Relativamente ao impacto das perícias psicológicas forenses na decisão judicial, a 

condenação do arguido só ocorreu em 50% dos acórdãos judiciais referentes a vítimas 

adolescentes com desenvolvimento normativo, e em 20% dos acórdãos referentes a 

adolescentes com défices. Estes valores acabam por ser reduzidos, e isso pode ser explicado 

por ser um tema tão suscetível e a tomada de decisão ser um processo cognitivo complexo que 

é influenciado por diversos fatores. Outra justificação que pode ser referida é que sendo os 

processos do presente estudo correspondentes a um intervalo de oito anos, nesse tempo 

certamente existiram mudanças no coletivo de juízes o que pode refletir mudanças também 

em decisões diferentes nos casos. 

A concordância entre a conclusão do relatório pericial e o acórdão judicial em casos de 

avaliação de adolescentes com padrões de desenvolvimento normativo foi maioritariamente 
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total ou parcial uma vez que apenas em 18.20% das situações a concordância foi nula, 

revelando que a perícia é um elemento importante no apoio da decisão judicial, não obstante a 

toda a variabilidade que existe, nomeadamente, ao nível dos pedidos de avaliação e as 

decisões serem efetuados por entidades, tribunais e juízes diferentes.  No que se refere a 

avaliações com indivíduos com défices cognitivos conclui-se que, em nenhum dos relatórios 

elaborados a sua conclusão foi totalmente similar à do acórdão judicial o que demonstra mais 

uma vez que as limitações destes indivíduos interferem na credibilização dos seus relatos e da 

perícia como prova judicial.  

Globalmente, todas as perícias psicológicas forenses dos dois tipos de população 

sofrem uma alusão nos acordãos judiciais, seja através de transcrição de frases diretas, 

menção de aspetos da perícia ou através das implicações da perícia resultantes da decisão 

judicial, comprovando estudos realizados em Portugal, nomeadamente, Teles (2015) que 

concluiu que a perícia é considerada como fundamental em casos de abuso sexual.  

 

Conclusão 

 

O abuso sexual de menores tem sido um tema debatido a larga escala tanto a nível 

nacional como internacional e apresenta-se como uma problemática transversal a diferentes 

estratos socioeconómicos, grupos étnicos e níveis educacionais (Deblinger & Heflin,1996 

como citado em Cunha, Peixoto & Antunes, 2014). Dados estatísticos oficiais de entidades 

como a OMS (2014), destacam a prevalência deste fenómeno em aproximadamente 20% das 

mulheres e 5-10% dos homens, os quais reportam terem sido vitimados sexualmente em 

criança. 

Não é de estranhar que nos últimos anos tenha existido um avanço tanto ao nível do 

conhecimento da Psicologia Forense como auxiliar ao Direito, como também o crescente 

aumento de pedidos de perícias psicológicas forenses. O presente estudo centrou-se na 

caracterização de algumas dessas perícias forenses e no impacto das mesmas nas decisões 

judiciais e os resultados encontrados demonstram que as perícias desempenham um papel 

crucial no apoio à decisão judicial, bem como a concordância entre as principais conclusões 

ao nível da credibilidade do relato das vítimas evidenciada nos acórdãos judiciais e perícias 

forenses. No que se refere aos indivíduos com défices cognitivos encontrou-se que apesar de 

muitas vezes possuírem declarações semelhantes a um relato credível devido às suas 

limitações e discursos desorganizados, a maior parte dos pareceres são inconclusivos ou 
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negativos, sendo por isso difícil para os decisores judiciais valorizarem-nos como reais 

vítimas.  

Este estudo apresenta um caráter único ao nível da caracterização das perícias 

realizadas pela UCPJUM no âmbito do abuso sexual de adolescentes ao incluir avaliados com 

défices cognitivos, permitindo fazer comparações entre dados de duas populações. Uma das 

sugestões para estudos futuros e para aplicação do conhecimento à prática pericial, é o 

enriquecimento de todos os intervenientes e decisores perante uma situação de abuso sexual 

com formação acerca do tema, de modo a que pudesse existir algum método que facilitasse a 

valorização do relato destes como prova fundamental, e por conseguinte diminuísse as 

decisões que têm por base opiniões e crenças subjetivas, não fundamentadas em informações 

empíricas. 

A principal limitação deste estudo é o facto de ser uma amostra de conveniência e 

como tal, não poder ser considerada representativa pelo que uma sugestão para estudos 

futuros seria alargar a investigação a outras entidades que realizem perícias psicológicas 

forenses a pedido de entidades judiciais oficiais permitindo dessa forma a abrangência de um 

maior número de casos avaliados e uma comparação das práticas adotadas e eventualmente a 

uniformização do protocolo de avaliação. 

Finaliza-se este estudo, com a convicção de que apesar de todas as variáveis que em 

muitos dos casos avaliados e julgados não são passíveis de serem controladas, a perícia 

psicológica forense é determinante na decisão judicial.  
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