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A patologia forense é essencial na

identificação de morte animal com

suspeita de maus tratos, negligência,

abuso, erro médico e intoxicações,

enquanto a traumatologia forense

auxilia na elucidação de muitos casos.

A teoria do link é uma importante

ferramenta para entender o processo

de violência contra os animais.

Introdução

Realizou-se necropsia em cadela com

história de desaparecimento por quaro

dias. Nesse período, o irmão da tutora

relatou várias versões para o seu

desaparecimento.

Figura 2:  Fratura múltipla do osso parietal direito.

Figura 1: Hematoma recobrindo o crânio.

Considerando os achados macro e

microscópicos conclui-se que a cadela

veio à óbito em decorrência das

lesões secundárias ao traumatismo

cranioencefálico. Trata-se de lesão

contusa de caráter gravíssimo. Não foi

possível determinar o instrumento da

agressão. De acordo com a teoria do

link, maus-tratos contra animais são

instrumentos de coação de mulheres,

crianças e idosos, como de fato

ocorreu no caso descrito.

Relato de Caso

Resultados

Considerações Finais

No exame externo do cadáver

observou-se aumento de volume da

face, com evidente assimetria na

região orbital (borda da região orbital

até a linha média do lado esquerdo

media 6,5cm e o lado direito 5,0cm).

Verificou-se que a cadela era castrada,

possuía vesícula biliar repleta e bile

grumosa e total ausência de conteúdo

em todo trato digestório. Demais

órgãos abdominais e torácicos sem

alterações. Hematoma na região da

articulação atlantocipital e no interior

do canal medular. Após remoção da

pele da cabeça e coluna vertebral

observou-se amplo hematoma sobre o

crânio (figura 1) recobrindo fratura

múltipla do osso parietal direito (figura

2). Havia ainda hematoma retro-orbital

direito. Na histologia observou-se

focos de hemorragia e malácia nos

corpos quadrigêmios e cerebelo.


