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O Radiologista diante de indícios de
maus-tratos em crianças
Tragédias decorrentes de maus-tratos contra crianças e adolescentes sempre causam indignação. Quem não se sentiu
assim ao tomar conhecimento da morte, por exemplo, de Henry Borel, de 4 anos, no dia 8 de março de 2021? O laudo de necropsia
apontou hemorragia interna e laceração hepática, causada por ação contundente, além de hematomas, edemas e contusões.
O padrasto e a mãe de Henry estão presos, acusados de serem os responsáveis pela fatalidade.
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Um dever de todos
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