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CRIME SEXUAL:ENFOQUE EM MEDICINA LEGAL 

SEXUAL CRIME: APPROACH IN FORENSIC MEDICINE 

 

Resumo 

 A prática de abuso sexual requer como palavra chave o diagnóstico. Exames bem 

sucedidos fecham quaisquer casos. Uma das técnicas utilizadas são análise seminal 

que é essencial para investigação, avaliação da ruptura do hímen (sexo feminino) e 

extração de DNA. 

Introdução 

 Os crimes sexuais são caracterizados por abuso, estupro ou atentado violento ao 

pudor, agressões físicas sendo que na maioria dos casos o agressor tem algum grau 

de parentesco com a vitima ou algum tipo de relação (MAURIZ,2008). 

No Brasil este crime ocorre em aproximadamente 8%  das mulheres maiores de 16 

anos, no Rio de Janeiro e na cidade de Salvador 18%. Já em outros países como os 

Estados Unidos, Dinamarca, Finlândia e Noruega os índices são bem menores 

(OSHIKATA et al., 2011). 1 

   As provas começam pelos depoimentos, não sendo suficiente faz-se então o corpo 

de delito. Em estupros procura a presença de sêmen, marcas de violência, 

componentes do liquido seminal do agressor, dosagem da fosfatase acida, 

glicoproteica P30 na secreção e também o exame de Ph do sêmen junto com o DNA 

para identificação do agressor. Provas como: mordidas, agressões, fios de cabelo, 

fluidos, pedaços de unhas entre outros, são provas que também pode ajudar no 

caso (MAURIZ,2008). 

Objetivo 

Demonstrar através de revisão bibliográfica os principais métodos diagnósticos 

utilizados em caso de crimes sexuais. Em especificidade exames laboratoriais. 



Metodologia 

Foram referenciadas fontes de artigos científicos  livros e revistas científicas. 

Utilizado sites de pesquisa Scielo, pubmed, bireme e usp digital. 

Desenvolvimento 

 A violência sexual é um fato que ocorre universalmente sem restrição de lugar, 

sexo, etnias e classe social. Acomete homens e mulheres, porém com mais 

prevalência em mulheres jovens e adolescentes. Com incidência global de estupro 

de 2 a 5% e de 12 milhões de vítimas a cada ano. (FACURI; et al. 2013). 

Nossa legislação penal vigente define o estupro : “Constranger mulher á conjunção 

carnal,mediante violência ou grave ameaça.” O estupro é crime colocando seu autor 

sujeito a regras da Lei nº 8,072 de 25 de julho de 1990.                                                    

O estupro por se tratar de um crime, deixa vestígios, com isso se torna indispensável 

a realização do exame pericial para se comprovar a conjunção carnal. 

Para comprovação do delito o primeiro exame utilizado é o corpo de delito, onde se 

busca provas para a procura de sêmen. Se observa os atos sexuais praticados,se 

houve lesões como: escoriações, equimoses, esganadura e etc, procura do sêmen, 

sangue nas peças de roupas utilizadas no crime,procura do sêmen no local do 

acontecimento. Em alguns casos a Rotura Himenal é um dos exames essencial para 

o diagnostico de conjunção carnal. As descrições de rotura, sangramento, edema, 

reação inflamatória, estagio de cicatrização, enfatizando se as bordas dessas rotura 

são espessas, delgadas, regulares, irregulares, arredondas e sua coloração. Esses 

elementos são essenciais para o diagnostico de rotura himenal. A presença de 

esperma na cavidade vaginal também é de grande valor para diagnostico de 

conjunção carnal.Para sua realização, retira do interior do canal do colo uterino o 

material que é passado para lamina e lamínula, podendo ser uma reação observada 

microscopicamente. Para comprovação de esperma utiliza a coloração de Christina 

Tree. O sêmen também pode ser obsevado pela lâmpada de Wood, sendo 

fluorescente ate 72 horas depois do ato. A dosagem da fosfatase acida e da 

glicoproteina  P30 tem sido utilizada nos dias de hoje. Na presença de sêmen 

aparece traços na secreção vaginal, mesmo o individuo sendo vasectomizado. A 



analise do DNA também é utilizada, pois ajuda na identificação do agressor sexual. 

A eficácia do DNA é muito boa, pois seu potencial de individualidade é alta. Porem o 

exame de mais certeza é do elemento figurado do esperma, o 

espermatozoide.Através de todos os métodos de exames utilizados, busca-se 

vestígios de atos libidinosos ou conjunção carnal, afim de chegar a resultados que 

leve ao possível individuo do crime.( FRANÇA; 2008) 

Resultados preliminares 

Esse trabalho não possui resultados preliminares por ser tratar de um trabalho de 

revisão bibliográfica. 
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