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RESUMO  

A Síndrome da Criança Espancada é 

reconhecida como aquela em que a criança 

é vítima de deliberado trauma físico não 

acidental provocado por uma ou mais 

pessoas responsáveis por seu cuidado. Este 

artigo visa chamar a atenção de técnicos, 

tecnólogos em radiologia e demais 

profissionais de saúde para a rotina 

radiológica estabelecida para 

complementação no diagnóstico da 

Síndrome da Criança Espancada, uma 

grave forma de violência infantil. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Sob o aspecto legal, considera-se criança 

a pessoa até 12 anos de idade 

incompletos, e adolescente aquela entre 

12 e 18 anos (art. 2º do Estatuto da 

Criança e do Adolescente). A prática de 

maus-tratos contra crianças e 

adolescentes, não obstante seja 

repudiada pela sociedade e punida pela 

lei, ainda constitui fato cotidiano, 

ocorrendo, na maioria das vezes, no 

interior da própria família e em todos os 

níveis sociais. Sob a denominação de maus-

tratos, manifestam-se várias formas de 

violência: o abuso físico, sexual e 

emocional, bem como negligência e o 

abandono.  

A síndrome da criança espancada foi 

reconhecida como entidade clínica em 

1960 (TARDIEU). Em 1946 foram 

relatados os primeiros 6 casos de fraturas 

múltiplas de ossos longos associadas ao 

hematoma subdural crônico (CAFFEY) 

e, alguns anos após, relatou-se caso 

semelhante definido claramente como 

lesão traumática (SILVERMAN). A 

denominação "síndrome da criança 

espancada" foi utilizada inicialmente por 

Kempe e col. em 1962. Esses autores 

alarmavam-se, à época, pelo grande 

número de crianças admitidas em seu 

serviço, vítimas de traumas de origem 

não identificada ou esclarecida pela 

história clínica. Atualmente, é 

conceituada como condição clínica 

afetando particularmente crianças 

lactentes vítimas de maus tratos físicos e 

que frequentemente levam à instalação 

de sequelas lesionais no sistema nervoso 

central (SNC) ou mesmo à morte. 

No Brasil, de acordo com Uchôa, em 

1994, cerca de 750 crianças sofreram 

violência em casa por hora, 110 foram 



 
 
 

vitimadas por espancamento e 

morreram, somente em São Paulo. 

O objetivo deste trabalho foi relatar e 

padronizar junto a equipe médica 

(Pediatras, Radiologistas, Psiquiatras 

Forenses, Psicólogos, Peritos Médico-

legais e profissionais Técnicos e 

Tecnólogos em Radiologia), rotina 

radiográfica em pacientes vítimas de 

abuso infantil, em um Hospital Público 

do Estado de Mato Grosso. 

 

METODOLOGIA 

 

Este artigo foi realizado por meio de busca 

em prontuário eletrônico de pacientes, com 

nomes fictícios, a fim de garantir a 

confidencialidade da identidade dos 

mesmos, entre julho de 2014 e junho de 

2016, com devida assinatura do responsável 

para autorização da publicação e coleta de 

dados mediante Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido. 

 

ESTUDO RADIOLÓGICO 

‘’ANTE-MORTEM’’ 

 

Em Radiologia Forense, o viés balizador 

é a morte, logo são realizados estudos 

radiográficos em cadáveres (post-

mortem) e vivos (ante-mortem), que em 

latim significam: ‘’após a morte’’ e 

‘’antes da morte’’, respectivamente. A 

morte, na sua acepção mais simples, 

consiste na cessação total e irreversível 

das funções vitais. 

É definida por critérios estabelecidos 

pelo que a consideram como sendo a 

parada total e irreversível das atividades 

encefálicas. (CFM RES. 1480/97). 

O Estudo Radiológico ‘’ante-mortem’’ 

serve concomitantemente a Medicina 

Legal e ao Direito, produzindo 

materialidade jurídica e provas periciais, 

além de oferecer aparato na 

complementação médica-diagnóstica da 

Síndrome da Criança Espancada. 

O profissional das técnicas radiológicas 

realizará sempre que solicitado pelo 

médico (assistente ou de medicina 

forense) exames de radiologia 

convencional, tomografia 

computadorizada e demais métodos de 

imagem, assegurando a confiabilidade e 

a ética profissional respeitando a 

integridade humana dentro da Medicina 

Legal. (CONTER RES. 02/12). 

 

ESTUDO RADIOLÓGICO 

 

Foram realizadas incidências 

radiográficas e exames de tomografia 

computadorizada, observando a 

solicitação médica: nome do paciente, 

sexo, idade, hipótese diagnóstica e parte 

anatômica (se esqueleto apendicular, 

identificado o respectivo lado), 

respeitando o efeito ALARA (tão baixo 

quanto razoavelmente exequível) e as 

normas de radioproteção.  

 

 

 



 
 
 

DESCRIÇÃO DO CASO 

CLÍNICO 01 

 

A.D.F, 05 anos e 04 meses, sexo 

masculino, admitido na unidade de 

pronto atendimento com quadro de 

vômitos, febre e convulsões, há 03 dias, 

ao exame físico demonstrou depressão 

óssea na região occipital esquerda, 

solicitado exames complementares: 

Radiografia de Crânio Axial, método de 

Towne (Figura 01), e Tomografia Axial 

Computadorizada (TAC) (Figura 02): 

 

 

 

Figura 01: Incidência de Crânio Axial, 

método de Towne, evidenciando lesão 

óssea de base do crânio (seta). 

 

 

Figura 02: Tomografia Axial 

Computadorizada (TAC), janela 

óssea, evidenciando fratura completa 

da base do crânio (seta). 

 

Paciente foi encaminhado para avaliação 

neurológica. 

 

DESCRIÇÃO DO CASO 

CLÍNICO 02 

 

J.P.S, 03 anos e 06 meses de idade, sexo 

masculino, admitido na unidade de 

pronto atendimento, com quadro de 

sonolência e cefaleia leve há 03 dias, ao 

exame físico apresenta queixa de dor a 

palpação na região parietal esquerda, 

foram solicitados exames 

complementares: Radiografia de Crânio 

em AP (Figura 03), e Lateral (Figura 

04), e TAC (Figura 05): 

 

 



 
 
 

 

Figura 03: Incidência de Crânio AP, 

evidenciando lesão óssea do osso 

parietal esquerdo (seta). 

 

 

 

 

Figura 04: Incidência de Crânio Lateral, 

evidenciando lesão óssea do osso parietal 

(seta). 

 

 

 

Figura 05: Tomografia Axial 

Computadorizada (TAC), janela 

óssea, evidenciando fratura 

incompleta de base do crânio (seta). 

 

Paciente encaminhado para avaliação 

neurológica. 

 

DESCRIÇÃO DO CASO 

CLÍNICO 03 

 

M.F.S, 06 anos e 02 meses, sexo 

feminino, admitida na unidade de pronto 

atendimento, chorosa com quadro de 

dores intensas nos MMSS e MMII, 

incapacidade de locomoção, ao exame 

físico, apresenta dificuldade respiratória, 

queixa de dor a palpação em hemitórax 

direito, deformidades em MSE (úmero 

esquerdo), MID (perna direita) e MIE 

(quadril esquerdo), solicitado exames 

complementares: Radiografia de tórax 

em AP (Figura 06), braço esquerdo 

(Figura 07), perna direita (Figura 08) e 

quadril bilateral em AP (Figura 09): 



 
 
 

 

 

 

Figura 06: Incidência de tórax em AP, 

evidenciando lesões ósseas em arcos 

costais à direita, em processo de 

consolidação (seta). 

 

 

Figura 07: Incidência de braço em AP, 

evidenciando lesão óssea em diáfise de 

úmero esquerdo, em processo de 

consolidação (seta). 

 

 

 

Figura 08: Incidência de perna em AP, 

evidenciando lesão óssea completa 

com desvio em diáfise de tíbia direita 

(seta). 

 

 

 

Figura 09: Incidência de quadril 

bilateral em AP, evidenciando lesão 

óssea em colo de fêmur esquerdo, em 

processo de consolidação (seta). 

 

Paciente, apresenta histórico de agressão 

crônica, lesões ósseas de arcos costais, 

úmero e fêmur proximal em diferentes 

fases de consolidação (irregulares), e 

fratura de perna fechada. 

O menor permaneceu hospitalizado, 

após avaliação pelas diferentes 

especialidades, foi submetido ao 



 
 
 

tratamento conservador com redução 

incruenta e imobilização gessada. 

Imediatamente após a internação, na 

madrugada do mesmo dia, comunicou-se 

ao Conselho Tutelar da Criança, que com 

extrema presteza passou a conduzir a 

investigação do caso, comunicando à 

Delegacia de Polícia e ao Juizado de 

Menores. 

 

CONCLUSÃO 

 

A síndrome da criança espancada, ou 

síndrome da criança maltratada, tornou-

se perfeitamente conhecida na última dé- 

cada, embora sua incidência seja muito 

maior e frequente do que se considera. 

Em 1946, Caffey comunicou a 

associação de hematomas subdurais, 

com fraturas de ossos longos em 

lactentes. Uma posterior investigação 

confirmou que esse processo era devido 

a maus-tratos físicos, segundo Caffey. 

Em 1961, no simpósio interdisciplinar na 

reunião anual da Academia Americana 

de Pediatria, estabeleceu-se a expressão 

correta para o nome desta síndrome, 

‘’battered child’’, e que sua definição 

seria: “qualquer criança que sofra lesão 

não acidental, como resultante de 

atitudes ou omissões por parte de seus 

pais ou responsáveis”. 

As patologias que entram no diagnóstico 

diferencial apresentam características 

clínicas, físicas, radiológicas, 

laboratoriais e evolutivas que facilitam 

sua caracterização, ocorrendo o mesmo 

com a criança espancada, quando 

podemos encontrar diferentes tipos de 

lesões associadas a castigos infligidos às 

crianças, na maioria das vezes em 

crianças até quatro anos, as quais 

deverão sempre ser investigadas pelo 

médico. Segundo Pollen, as lesões nas 

crianças espancadas apresentam mais 

consideráveis variáveis e podem ser 

resultado de um ataque isolado ou, mais 

comumente, em consequência de uma 

série de agressões, tais como: 

 a) Lesões de pele e subcutâneo. 

Equimoses (ocorrendo em 62% dos 

casos relatados por McMahon et al., 

contusões, escoriações, hematomas e 

ferimentos, provenientes de traumas, tais 

como socos, pontapés, beliscões, etc. 

Queimaduras de primeiro, segundo e até 

terceiro grau, provocadas por pontas de 

cigarros ou aparelhos domésticos, tais 

como ferro de passar roupas.  

b) Desnutrição, com anemia ou 

desidratação profunda, provocadas por 

má nutrição de causa intencional.  

c) Contusões ao nível de órgãos internos, 

a exemplo de rotura de vísceras ocas ou 

maciças, hemotórax, pneumotórax, 

hematomas intracranianos. O 

traumatismo craniano é a principal causa 

de mortalidade na criança espancada. 

Destarte, cabe ao profissional das 

técnicas radiológicas, assegurar com 

respeito e ética uma abordagem 

profissional, minimizando as lesões, 

evitando complicações na recuperação 

infantil, com agilidade e rapidez na 

execução do seu trabalho, respeitando as 

normas de proteção radiológica. 
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