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VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER ASSOCIADA AO TRAUMA NA ODONTOLOGIA: 

REVISÃO INTEGRATIVA DE LITERATURA 

 

RESUMO 

          

A violência contra a mulher é uma abordagem, a nível mundial, cada vez mais 

constante, pela sua incidência na vida cotidiana dos indivíduos, por integrar critérios 

de segurança pública e pela frequência incessante com que as vítimas procuram os 

serviços de saúde. Este trabalho teve o objetivo de realizar uma revisão de literatura 

integrativa sobre a violência contra a mulher e a relação entre os traumas maxilofaciais 

decorrentes, os tipos de afecções mais comuns e seu grau de comprometimento, a 

conduta do cirurgião-dentista e suas obrigações perante a lei na abordagem 

odontológica de pacientes vítimas de violência. As bases de busca utilizadas foram 

Scientific Electronic Library Online (SciELO) e Literatura Latino-americana e do Caribe 

em Ciências da Saúde (LILACS), Dedalus, MEDLINE/ PubMed e Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Para a seleção dos artigos 

foram utilizados critérios de inclusão e exclusão, tais como: utilizar somente artigos 

nos idiomas português e inglês, publicados entre 2009 e 2019 e que atendessem a 

questão norteadora: “qual a relação entre a violência contra a mulher e os 

traumatismos maxilofaciais?”. Ao final da pesquisa, foram incluídos 27 artigos sendo: 

12 da base SciELO; 5 da base LILACS; 6 da base MEDLINE/PubMed; 3 na base 

Dedalus, 1 da base CAPES. Pode-se concluir que além das alterações psicossociais, 

a violência contra a mulher pode acarretar em traumas maxilofaciais, acometendo 

tecidos moles (maior prevalência), dentários e ósseos, sendo a região de cabeça e 

pescoço um dos maiores alvos, das quais competem ao cirurgião-dentista identificar 

a etiologia da lesão, bem como o ato agressivo, procedendo com as obrigatoriedades 

e deveres perante a lei, por meio da notificação compulsória às unidades competentes 

de acordo com a classificação de lesões da natureza física.  

 

Palavras-chave: Violência contra a Mulher, Violência Doméstica, Trauma facial. 

 

 

 



 

VIOLENCE AGAINST WOMAN ASSOCIATED WITH TRAUMA IN DENTISTRY: 

INTREGATIVE LITERATURE REVIEW 

  

ABSTRACT 

 

Violence against women is an ever-increasing worldwide approach because of its impact on 

the daily lives of individuals, the integration of public safety criteria and the relentless frequency 

with which victims seek health services. This study aimed to conduct an integrative literature 

review on violence against women and the relationship between the resulting maxillofacial 

trauma, the most common types of affections and their degree of involvement, the conduct of 

the dental surgeon and their obligations to women. law on the dental approach of patients 

victims of violence. The search bases used were Scientific Electronic Library Online (SciELO) 

and Latin American and Caribbean Health Sciences Literature (LILACS), Dedalus, MEDLINE 

/ PubMed and Higher Education Personnel Improvement Coordination (CAPES). For the 

selection of articles, inclusion and exclusion criteria were used, such as: use only articles in 

Portuguese and English, published between 2009 and 2019 and that answered the guiding 

question: “what is the relationship between violence against women and injuries? 

maxillofacials? At the end of the research, 27 articles were included: 12 from SciELO database; 

5 from the LILACS database; 6 from MEDLINE / PubMed base; 3 in Dedalus base, 1 in CAPES 

base. It can be concluded that in addition to psychosocial alterations, violence against women 

can lead to maxillofacial trauma, affecting soft tissues (higher prevalence), dental and bone, 

being the head and neck region one of the major targets, of which the surgeon competes. -

Dentist identify the etiology of the injury, as well as the aggressive act, proceeding with the 

obligations and duties before the law, through compulsory notification to the competent units 

according to the classification of injuries of a physical nature.  

 

Keywords: Violence against Women, Domestic Violence, Facial Trauma.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTRODUÇÃO 

  

      A violência contra a mulher é denominada, mediante a Organização Mundial de 

Saúde (OMS) e configuradas no Art. 5º da lei Maria da Penha, como situações das 

quais é feito intencionalmente o uso do poder ou da força física, podendo acarretar 

em consequências de diversos graus de comprometimento, desde a lesão, dano 

psicológico, deficiência de desenvolvimento, liberdade delimitada, até a morte (DIAS, 

SANTIAGO, 2014; TORNAVOI, GALO, SILVA, 2010).  

     Esse assunto tem possuído cada vez mais atenção nos tempos atuais, tanto em 

nível nacional quanto mundial, visto que a proporção de casos têm sofrido ainda mais 

ascensão em termos quantitativos e cronológico, atingindo-as em diversos âmbitos, 

podendo abranger além das perspectivas emocionais, os aspectos físico e social, com 

incidências que podem está relacionadas à cor, crença, idade e grau de escolaridade 

(CASTRO, 2011; CHAVES et al., 2018). 

      No Brasil, as estatísticas referentes às agressões contra a mulher nos últimos 

anos apontam que 23% delas estão suscetíveis a sofrer algum tipo de agressão 

(AVARENGA, et al., 2010). É possível utilizar parâmetros de que a cada 4 minutos 

uma mulher é agredida, sendo seus parceiros/companheiros caracterizados como os 

principais agressores (65,6%), seguido dos ex-companheiros (24,2%), conhecidos 

(8,73%) ou desconhecidos (1,47%) (OLIVEIRA, 2013; LINDNER, et al., 2015; 

BERNARDINO, et al., 2018). Em termos quantitativos, a maior parte das agressões 

ocorreram no interior dos domicílios (61,2%), sendo marcadas por episódios 

repetitivos por se tratar de um ambiente familiar, restrito e privado, e decorrente dessa 

razão há menor probabilidade de interrupção de terceiros, sendo 52,2% dessas 

agressões durante a noite (LEITE, et al., 2014).   

     No que se refere aos fatores desencadeantes, as vítimas alegaram 

frequentemente associação do ato violento ao o uso de drogas (20,9%) e uso de álcool 

(56,71%), entre a variação de demais origens, inclui-se as de cunho particular, as 

quais podem ser dificuldade financeira, recusa ao ato sexual, ciúmes e divergência na 

educação dos filhos (DOURADO, NORONHA, 2015). 

      As agressões faciais tendem a ter um maior impacto por se tratar de áreas 

extremamente visíveis, tendo como alvo a região de cabeça e pescoço, das quais as 

sequelas físicas permanecem como cicatrizes, perdas dentárias e disfunções 

mastigatórias (NASCIMENTO et al., 2012; DUARTE, 2018). 



 

     O traumatismo maxilofacial associado à essa violência (correspondente à 46,5%) 

dificulta a conduta dos profissionais da saúde, uma vez que pode haver engajamento 

estético, comprometimento da autoestima e consequentemente gerando transtornos 

sociais (NETTO et al., 2014). Pertinente às injúrias, estão traumas de tecidos moles, 

traumatismos dentários e os de maiores expansões como as fraturas ósseas 

(MARQUES et al., 2016; BERNARDINO et al., 2017). 

     No que se refere aos traumatismos dentários, pertinentes as lesões de tecidos 

duros e à polpa, as alterações encontradas se tratam de infração ao esmalte; fratura 

de esmalte; fratura de esmalte e dentina sem exposição pulpar; fratura complicada de 

coroa; fratura de coroa e raiz sem complicações; fratura complicada de coroa e raiz e 

fratura de raiz (CASTRO, 2011). Nos tecidos periodontais, encontram-se  a 

concussão, subluxação, luxação extrusiva, luxação intrusiva, luxação lateral e a 

avulsão, podendo esta ser a de maior comprometimento devido aos danos estéticos 

Referente aos tecidos ósseos, encontram-se as fraturas de parede alveolar, processo 

alveolar, mandíbula, maxila, processo zigomático e órbita (CHAVES et al., 2018, 

MACENA et al., 2009).  

     A partir da identificação de um problema, o cirurgião-dentista precisa discernir a 

etiologia da afecção, como a forma da agressão e possíveis objetos utilizados, e por 

meio deste, obter melhor domínio sobre o tratamento e o prognóstico para cada caso. 

A portaria nº 104 do Ministério da Saúde expõe a obrigatoriedade da notificação 

compulsória, compreendendo a comunicação de casos novos de doenças e agravos, 

incluindo a violência (GARBIN et al., 2014).   

     A notificação compulsória é uma obrigatoriedade em território nacional imposta 

pela Lei n.º 10.778/2003, da qual possui o objetivo de intervir em casos em que a 

violência contra a mulher é identificada por meio de atendimento, visando o zelo pela 

dignidade e saúde da paciente, perante o inciso V do artigo 5º do Código de Ética 

Odontológica, que permite a obtenção de dados numéricos a respeito da violência por 

meio de denúncias da vítima, testemunhas e profissionais da saúde, propiciando a 

elaboração de políticas públicas, a serem encaminhadas para as autoridades 

competentes. A notificação é efetivada de acordo com a classificação de lesões de 

natureza física, cabendo necessidade de procedência para as classificações graves 

ou gravíssimas (comprometimento definitivo da estética dentária e facial, 

comprometimento do sistema estomatognático por um período maior que um mês e 

demais complicações) (SILVA, 2010; CARVALHO et al., 2013; SILVA, 2014). 



 

          Deste modo, o objetivo deste trabalho é realizar uma revisão de literatura sobre 

a violência contra a mulher, os traumas maxilofaciais decorrentes, os tipos de 

afecções mais comuns e seu grau de comprometimento, a conduta do cirurgião-

dentista e suas obrigações perante a lei na abordagem odontológica de pacientes 

vítimas de violência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

METODOLOGIA 

  

     O presente estudo trata-se de uma revisão Integrativa de literatura. Sua elaboração 

compreendeu seis etapas: questão de pesquisa, busca na literatura, categorização 

dos estudos, avaliação dos estudos, interpretação dos resultados e síntese do 

conhecimento, que tem por objetivo executar uma análise dos dados para desenvolver 

uma explicação mais concreta sobre o assunto abordado. A formulação da condição 

do tema gerou a seguinte questão norteadora: “qual a relação entre a violência contra 

a mulher e os traumatismos maxilofaciais?”. 

    Para busca de artigos foram utilizadas as seguintes bases de pesquisa Scientific 

Electronic Library Online (SciELO) e Literatura Latino-americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde (LILACS), Dedalus, MEDLINE/ PubMed e Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). No levantamento dos artigos 

foram utilizados os seguintes descritores: “Violência contra a Mulher”, “Violência 

Doméstica”, “Trauma facial”. Inicialmente, realizou-se a busca pelos descritores 

individualmente. Em seguida, foram realizados os cruzamentos utilizando o operador 

boleano and. Posteriormente os três descritores foram cruzados em conjunto. Os 

critérios de inclusão foram os artigos que atendem à questão norteadora, com texto 

completo, artigos publicados em português e inglês, abrangendo os últimos 10 anos, 

2009 à 2019, e que retratam a temática em estudo. Critérios de exclusão: artigos com 

mais de 10 anos, publicação apenas de resumos. 

    Ao executar a pesquisa com as palavras-chave, a fim de compor o quadro 1, 

guiados pela leitura título e depois pela leitura do resumo, colocou-se em exposição a 

quantidade final de artigos selecionados, obtendo os resultados expressos abaixo: 

 

Quadro 1 – Publicações encontradas entre os anos de 2009 a 2019 na base de 

dados SciELO 

 

PALAVRA-CHAVE 

 
TOTAL DE 
PUBLICAÇÕES 

 
PUBLICAÇÕES 
FILTRADAS 

APÓS 
LEITURA DO 
TÍTULO 

APÓS 
LEITURA DO 
RESUMO 

Trauma facial 513 42 13 8 

Violência contra a 
mulher 

 
697 

 
434 

 
18 

 
9 



 

Violência doméstica  
986 

 
462 

 
12 

 
2 

Trauma facial e 
Violência contra a 
mulher 

 
36 

 
10 

 
6 

 
3 

Trauma facial e 
Violência doméstica 

 
312 

 
5 

 
4 

 
3 

 
Violência contra a 
mulher e 
Violência doméstica 

 
214 

 
71 

 
8 

 
1 

 
Trauma facial,  
Violência contra a 
mulher e Violência 
doméstica 

 
 
 
24 

 
 
 
2 

 
 
 
1 

  
 
 
1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESULTADOS 

  

      A partir da análise dos artigos acerca do tema abordado foram obtidos 27 artigos 

como produto da pesquisa efetuada, aos critérios de inclusão estabelecidos 

anteriormente, após o processo de exclusão. Os dados da Tabela 2 apresentam 

características sucintas e centrais dos artigos analisados:  

 

 Quadro 2 – Resumo das informações dos artigos incluídos na Revisão 

Integrativa 

TÍTULO AUTORES ANO DELENEA 
MENTO 

DESFECHO 

Etiologia e 
Incidência 
trauma de 
traumas 
faciais 
relacionado
s á violência 
doméstica á 
mulher. 

AVARENG
A, 
Alesandra 
Marcondes
, et al. 

2010 Pesquisa 
Bibliográfica 
e pesquisa 
de 
Documental 

Realização de um  tombamento de 
4112 prontuários de pacientes 
admitidos no intervalo de 1999 a 
2005, sendo que dentre estes 29% 
apresentaram os traumas faciais, 
dos quais 23,3% eram do feminino. 
A faixa etária mais acometida foi de 
21 a 25 anos (17%), sendo as 
causas mais frequentes: agressão 
física com cerca 17,6%. 

Intimate 
partner 
violence 
against 
women, 
circumstanc
es of 
aggressions 
and oral-
maxillofacial 
traumas: A 
medical-
legal and 
forensic 
approach. 

BERNARDI
NO, Italo 
de Macedo 
et al. 

2018 Estudo 
exploratório 

Um estudo exploratório de 1361 
casos suspeitos de mulheres 
vítimas de violência por parceiro 
íntimo, realizado durante 4 anos, 
41% das lesões que atingiram mais 
de um terço da face, sendo principal 
afetado nas agressões, os tecidos 
moles (96,1%), caracterizado por 
mulheres jovens, que trabalham.  

 

O cirurgião-
dentista 
frente à 
violência 
doméstica: 
conhecimen
to dos 
profissionai
s em âmbito 
público e 
privado 

CARVALH
O, Luciana 
Maria 
Ferreira, et 
al. 

2013 Estudo 
descritivo 

Foi realizado um estudo entre os 
profissionais da odontologia com o 
total de 80 cirurgiões dentista, tanto 
em rede privada como pública, 
através de um questionário 
estruturado. O estudo apontou uma 
identificação maior pelos cirurgiões-
dentistas em relação a violência 
contra a mulher, 36% na rede pública 
e 27% na rede privada. Após a 
identificação da violência a maior 
parte dos profissionais realizaram a 
notificação compulsória em casos 
de violência doméstica com 
crianças, 60% na rede pública e 50% 
na rede privada. 



 

Lesões 
craniofaciais 
em mulheres 
vítimas de 
violência 
doméstica e 
familiar: 
registro de 
departament
o médico 
legal de 
Vitória (ES) 
ENTRE 2004 
E 2008 

CASTRO, 
Talita 
Lima. 

2011 Estudo 
sistemático  

Foram analisados os laudos 
médico-legais referentes ao 
período de 2004 a 2008. Foram 
encontrados 1589 laudos 
referentes a violência contra a 
mulher. Diante disto, foi observado 
que as mulheres sem encontram 
com idade entre 25 e 35 anos 
(33,44%), seguida da faixa entre 15 
e 25 anos (31,92%). Quanto ao 
estado civil dessas mulheres, a 
maioria declarou-se solteira 
(54,69%), seguida pelas casadas 
(25,13%). Em relação a ocupação, 
pode-se citar que 25% das vítimas 
eram donas de casa, ocupação 
denominada de serviços do lar, e 
10,68% eram domésticas. 

Violence 
against 
women: 
caracteristic
s of head 
and neck 
injuries 

CASTRO, 
Talita 
Lima. 

2017 Pesquisa de 
levantamen 
to 

Foi realizado um levantamento nos 
registros dos exames de lesão 
corporal. Nos laudos foram 
observados vítimas de idade entre 
11 e 80 anos. Os resultados 
revelaram que as mulheres vitimas 
de violência de gênero são na 
maior parte dos casos: jovens, de 
idade entre 20 e 30 anos, solteiras e 
desempregadas. O companheiro 
ou marido das vítimas geralmente 
são os principais agressores, 
utilizando principalmente 
segmentos do corpo, como mãos e 
pés, como meio de agressão. As 
lesões craniofaciais mais 
encontradas foram equimose e 
escoriação, mais frequentes nas 
regiões orbitária, cervical e frontal. 

 Prevalência 
de 
traumatismo 
maxilofacias 
causados 
por 
agressão ou 
violênca 
física em 
mulheres 
adultas e os 
fatores 
associados 

CHAVES, 
Amandia 
dos 
Santos, et 
al. 

2018 Pesquisa 
bibliográfica 

Diante de uma busca bibliográfica, 
observou-se que a prevalência de 
traumatismo maxilofacial em 
mulheres que sofreram agressão 
física estão em ascensão, tendo 
como percentual entre 24,4% e 81% 
no mundo e 26,3% e 63,2% no 
Brasil. Esse crescimento 
exagerado de violência tem 
ocorrido pelo fato de o 
empoderamento feminino está 
cada vez maior. Dentre os 
traumatismos maxilofaciais, tem 
sido observado que os traumas de 
tecidos moles são os mais 
prevalentes. 

Danos 
bucomaxilof
aciais em 
mulheres: 
registros do 
Instituto 
Médico-legal 

CHIAPIRE
NI, Alini et 
al. 

2009 Pesquisa 
documental 

As mulheres vítimas de violência 
são mais atingidas em região de 
cabeça e pescoço. Para chegar a 
essa conclusão foram analisados 
laudos 28192 do IML de Ribeirão 
Preto do ano de 1998 a 2002. A faixa 
etária dominante encontrada foi de 



 

de Ribeirão 
Preto (SP), 
no período 
de 1998 a 
2002. 

26 a 30 anos de idade, com 
predominância em mulheres 
brancas, tendo como principais 
lesões: escoriações, edema e 
equimose.  

Traumas 
faciais entre 
mulheres 
através de 
mecanismos 
violentos e 
não 
violentos 

COSTA, 
Mário 
César 
Furtado. 

2014 Estudo Re-
trospectivo 

Foram analisados 247 prontuários 
de pacientes femininos vítimas de 
traumas faciais, sendo queda de 
própria altura o trauma comum, 
lesões de tecidos moles as mais 
prevalentes, sendo as estruturas 
faciais as mais afetadas são 
mandíbula, maxila, arco 
zigomático.  

Violência de 
gênero 
contra a 
mulher, 
perfil de 
registros 
periciais da 
gerência 
executiva de 
medicina e 
odontologia 
legal 
(GEMOL) 

DIAS, 
Isabella 
Jardinelo;    
SANTIAGO
, Bianca 
Marques. 

2014 Pesquisa 
documental 

A partir dos registros periciais que 
foram observados, chegou-se a 
conclusão que houve predomínio 
de mulheres solteiras (55,9%) e 
agredidas em residências (38,4%). 
Os parceiros das vítimas foram 
caracterizados como o principal 
agressor com 33,4% dos casos. As 
agressões realizadas com 
instrumentos perfuro-cortantes 
teve como índice de 34,2%, tendo 
como predileção de região a 
cabeça e pescoço com 42,5% 
prevalecendo contusões dos tipos 
equimose (37,1%) e escoriações 
(30,2%). 97,4% das agressões 
foram consideradas de grau leve.  

Marcas 
visíveis e 
invisíveis. 
Danos ao 
rosto 
feminino em 
episódios de 
violência 
conjugal. 

DOURADO, 
Suzana 
Magalhães;  

NORONHA, 
Ceci Vilar. 

2015 Estudo 
descritivo 
quantitativo 

Foram analisados 326 boletins de 
ocorrência, 206 registravam a 
presença de lesões provocados por 
parceiro íntimo, resultando numa 
prevalência de 63,2% dos casos 
foram seus parceiros. Após a 
análise dos registros, notou- se que 
essas mulheres era, em sua 
maioria, pardas (67,2%), residiam 
em bairros populares da cidade 
(67,8%) e haviam estudado entre 5 
e 9 anos completos (39,6%). Quanto 
à ocupação, 193 mulheres (59,1%) 
afirmaram exercer algum trabalho 
remunerado, 70 (21,5%) 
declararam-se “do lar”, 15 (4,6%) 
estavam desempregadas e 22 
(6,8%) eram estudantes. 

Para além do 
que se vê: 
cicatrizes da 
violência 
doméstica 
contra 
mulheres. 

DUARTE, 
Flávia 
Menezes. 

2018 Estudo 
exploratório 

De acordo com a pesquisa 
realizada, o sofrimento da mulher 
não acaba no último de golpe dado 
pelo seu companheiro, mas fica no 
seu psicológico por muito tempo, 
causando traumas para o resto de 
sua vida. Em mulheres mais jovens 
os sonhos de mudar de vida 
continuam, porém mulheres mais 
velhas desacreditam em mudanças 
de vida. 



 

Desafios do 
profissional 
da saúde na 
notificação 
da violência: 
Obrigatoried
ade, 
efetivação e 
encaminha
mento 

GARBIN, 
Cléa Adas 
Saliba, et 
al. 

2015 Pesquisa e 
bibliográfica 
documental 

Existem, no Brasil, várias leis, 
portarias e dispositivos que 
amparam pessoas vítimas de 
violência, sendo importante que o 
poder público se estabeleça como 
zelador desses direitos. Segundo a 
Lei nº 11.340/200615, os tipos de 
violência contra a mulher se 
manifestam nas formas: física, 
psicológica, sexual, patrimonial e 
moral. Para mulheres não é 
necessário notificar a suspeita de 
agressão, sendo compulsória 
apenas quando o fato for 
confirmado. Embora seja clara 
quanto à obrigatoriedade de 
notificar, a legislação brasileira não 
dispõe de uma boa orientação aos 
profissionais. 

Traumas 
faciais e 
morbidade 
bucal  provoc
ada pela 
violência em 
Belém, 
estado do 
Pará, Brasil. 

HAGE, 
Caio de 
Andrade, 
et al. 

2018 Estudo 
descritivo 
transvesal 

Foram analisados 1123 laudos. Os 
laudos eram referentes à 687 
indivíduos do gênero masculino e à 
436 do feminino. As faixas etárias 
mais acometidas foram 14 à 24 
anos e 25 à 35 anos em ambos os 
gêneros, representando 68,83% 
dos laudos. A cor parda foi a mais 
declarada entre 95,41% das 
mulheres. Quanto ao estado civil e 
a profissão, 76,15% declararam-se 
solteiras e 27,29% trabalhavam 
como domésticas. Quanto à 
gravidade da lesão, observou-se 
oscilação da gravidade entre os 
números de laudos para ambos os 
gêneros. As lesões mais 
encontradas envolviam tecidos 
moles como: erosão, equimose, 
edema, ulcerações e lesões corto-
contusas, seguidas por fraturas 
dentárias, essas lesões ocorreram 
isoladamente ou em combinação. 

Ocorrência de 
violência 
contra a 
mulher nos 
diferentes 
ciclos de 
vida. 

LEITE, 
Maísa 
Tavares de 
Souza et al.  

2014 Estudo 
transversal, 
exploratório 
e analítico.  

Trata-se de estudo transversal, 
exploratório e analítico com 
informações dos casos registrados 
de violência, extraídos dos Boletins 
de Ocorrências da Polícia Civil, 
7.487 casos de violência contra a 
mulher, 44,6% dos casos foram de 
ameaça, 28,5% de agressão, 25,1% 
de lesão corporal, 1,1% de estupro, 
80,9% com mulheres adultas, 45,1% 
os agressores foram seus   
companheiros. 
 

Prevalência 
de violência 
física por 
parceiro 
íntimo em 

LINDNER, 
Sheila 
Rubia, et 
al.  

2015 Estudo 
transversal 

Foram entrevistadas 1.720 
pessoas, 55,8% mulheres, 86% se 
referiram como sendo de cor/raça 
branca, 60,6% estavam casados, 
sofrer violência física apresentou 



 

homem e 
mulheres de 
Florianópolis, 
Santa 
Catarina, 
Brasil: 
Estudo de 
base 
populacional.  

prevalência 17,5% das mulheres, 
uma em cada 15 mulheres recebeu 
um soco ou foi machucada com 
algum objeto pelo companheiro, 
verificou-se que mulheres com 
menos de cinco anos de estudos 
apresentaram prevalência três 
vezes maiores de violência 
moderada e cinco vezes maiores 
para a violência grave em 
comparação com aquelas com 
doze ou mais anos de estudos.  

Protocolo 
clínico de 
avaliação e 
conduta no 
traumatismo 
dentário. 

MACENA, 
Maria 
Carolina 
Bandeira et 
al. 

2009 Revisão 
bibliográfica 

Este estudo tem intuito de otimizar 
e agilizar os atendimentos 
relacionados ao trauma, trazendo a 
classificação das lesões e quais os 
tratamentos mais adequados para 
cada caso. 

Oral and 
maxillofacial 
injuries in 
women: 
records of the 
medical legal 
institute of 
São Luís, 
maranhão. 

MARQUES, 
Rodrigo 
Campos et 
al. 

2013 Pesquisa de 
campo re-
trospectiva 

Foi realizado um levantamento de 
dados dos laudos de exame de 
corpo delito do IML da cidade de 
São Luís, são 15847 laudos, sendo 
1977 relacionados a traumas 
bucomaxilofaciais, tendo mulheres 
de 20 a 59 anos, sendo 67% 
solteiras ou separadas, 70% dentro 
do mercado de trabalho, tendo 
como principais lesões 
escoriações 39,9%, equimose com 
33,49%, ferida contusa com 
82,09%.  

Os 
enquadramen
tos da 
violência 
contra as 
mulheres no 
componente 
estrutural da 
Lei Maria da 
Penha: 
Análise de 
conteúdo de 
decisões de 2 
instância do 
TJ/SP sobre 
“violência 
baseada no 
gênero”. 
Dissertação 
de Mestrado. 

MOYSES, 
Juliana 

Fontana. 

2018 Pesquisa 
bibliográfica 

Este estudo teve como objetivo 
analisar o conceito de violência 
doméstica, chegando a conclusão 
que existem duas linhas de 
raciocínio, onde a mulher está 
especificamente vulnerável ao seu 
companheiro sofrendo agressões 
constantes, e uma outra que alega 
que toda mulher se encontra 
vulneral a violência doméstica. 

 Violência 
Contra a 
mulher e 
consequênci
as a saúde 
bucal. 

NASCIMEN
TO, Liliane 
Silva, et al. 

2012 Estudo 
descritivo 
transversal 
exploratóri
o 

Estudo realizado com 436 mulheres 
atendidas no núcleo de 
odontologia legal. A prevalência de 
trauma facial em mulheres vítimas 
de violência doméstica foi de 
23,59%. Sendo 29,9% divorciadas, 
41,8% alfabetizadas, 23,9% eram do 
lar, o uso do álcool e drogas 



 

constituíram respectivamente 
20,9% e 56,71 %. 61,2% das 
agressões ocorreram dentro do seu 
domicílio. As regiões mais afetadas 
foram: lábios e tecidos moles 
internos, luxação dentária, fratura 
parcial e total de coroa ou raiz 
dental, perda de elementos 
dentários, luxação de ATM, fratura 
maxilar e fratura mandibular. 

Violência 
contra as 
mulheres e 
suas 
consequênc
ias 

NETTO, 
Leônidas 
de 
Albuquerq
ue, et al. 

2014 Pesquisa 
qualitativa 
descritiva e 
exploratóri
a 

Foram entrevistadas 16 das 32 
mulheres atendidas. As 
características das 16 mulheres 
apontaram que nove tinham idade 
entre 25 à 44 anos. Quanto à 
relação conjugal, 8 estavam 
separadas ou divorciadas de seus 
companheiros. Foi relatado lesões 
como hematomas, escoriações, 
luxações e lacerações. Quanto aos 
processos de doença, foram 
apresentadas respostas 
inflamatórias e imunológicas, além 
de dores pelo corpo, obesidade, 
síndrome do pânico, crises de 
gastrite e úlcera. 

Pattern of 
oral-
maxillofacial 
trauma 
from violenc
e against 
women and 
its 
associated 
factors 

NÓBREGA, 
Lorena 
Marques et 
al. 

2017 Estudo 
transversal 

Foi executado um estudo 
transversal para caracterizar as 
vítimas de violência contra a mulher 
e relatar os principais traumas. As 
mulheres que se encontram em uma 
região suburbana tem maior 
propensão a sofrer agressão do seu 
próprio parceiro. Estas mulheres 
constituem a faixa etária entre 29 à 
38 anos de idade. 46,4% dos casos a 
cabeça e pescoço são os alvos do 
agressor, em geral usada de força 
física.  

Violência 
contra a 
mulher, 
prevalência 
e trauma 
facial: um 
estudo 
retrospectiv
o numa 
delegacia 
especializad
a da mulher 
em Campina 
Grande-PB 

OLIVEIRA, 
Camila 
keys 
Soares 
Sales. 

2013 Pesquisa 
ex-post-
facto 

Foi realizado o levatamento de 1338 
laudos de mulheres que 
procuraram a delegacia da mulher. 
A idade dessas mulheres teve 
prevalência entre 30 e 59 anos de 
idade, 53% não apresentavam 
companheiros, tinham até 8 anos 
de estudos, e 53,4% relatavam não 
trabalhar. Em relação as agressões 
66,3% ocorreram em dias úteis, 
52,2% dessas agressões são 
noturnas, tendo agressão física 
com porcentagem 47,1% e 
agressão nua com 69,5%, tendo 
como principal alvo a região de 
cabeça e pescoço com 41,3%.  

Maxilo 
injuries and 
violence 
against 
woman 

ONEIDA, 
Arosarena
.  

200
9 

Pesquisa 
bibliográfic
a 

Embora as vítimas de violência por 
parceiro íntimo tenham maior 
probabilidade de apresentar 
fraturas complexas zigomáticas, 
fraturas orbitais e lesões 



 

intracranianas do que outros 
pacientes com trauma facial, as 
mulheres agredidas por 
desconhecidos ou não 
identificados apresentaram maior 
probabilidade de apresentar 
fraturas de mandíbula. 

Urgências 
em 
traumatism
os 
dentários: 
classificaçã
o 
característi
cas e 
procedimen
tos. 

SANABE, 
Mariana 
Emi, et al. 

200
9 

Pesquisa 
bibliográfic
a 
 

Dentre os traumatismos dentários 
da dentadura permanente, a fratura 
coronária sem exposição pulpar 
ocorreu com maior frequência 
(23%), seguido de avulsão dental 
(21%), subluxação (12%) e fratura 
radicular (9%). Concussão, fratura 
coronária com exposição pulpar, 
luxação intrusiva, extrusiva, lateral 
e fratura de esmalte somaram os 
35% restantes, com maior 
prevalência no sexo masculino 
(66%) e faixa etária de 7 a 10 anos 
(40%). 

Atuação 
profissional 
do 
cirurgião - 
dentista 
diante da lei 
Maria da 
Penha. 

SILVA, 
Rhonan 
Ferreira, 
et al. 

201
0 

Estudo de 
caso 

Este estudo visa relatar dois casos 
de violência contra a mulher em 
que houve envolvimento de lesões 
na área de cabeça e pescoço. No 
primeiro caso, a vítima foi agredida 
com um soco e perdeu dois dentes 
anteriores (lesão grave); no 
segundo, a vítima também foi 
agredida com socos que 
produziram equimoses orbitárias e 
periorais (lesão leve), tendo estas 
regredido após 30 dias. 

Traumatism
o 
maxilofacia
is como 
marcadores 
da violência 
urbana. 

SILVA, 
Carlos 
José de 
Paula, et 
al. 

201
4 

Pesquisa 
de 
levantamen
to 

No estudo transversal com análise 
de dados nos Serviços de Cirurgia 
e Traumatologia Bucomaxilofacial 
foram identificados registros de 
7063 vítimas,  sendo que 55,1% 
foram decorrentes de violência 
interpessoal, tendo predominância 
de cabeça e a face, algumas vezes 
associados lesões em todo o 
corpo. As lesões de tecido mole 
apresentam predominância, sendo 
43,21% dos traumas.   

Conhecime
nto de 
profissionai
s de 
Odontologi
a sobre 
violência 
doméstica 

TORNAVOI
, Denise 
Cremonezz
i. GALO, 
rodrigo. 
SILVA, 
Ricardo 
Henrique 
Alves. 

201
1 

Pesquisa 
documental 

Foram 240 questionários enviados 
para profissionais, com o intuito de 
avaliar o conhecimento dos 
cirurgiões dentistas sobre a 
violência. Apenas 180 retornaram 
respondidos. Verificou-se que 35% 
dos profissionais desconfiaram 
que alguma paciente mulher tenha 
sofrido maus-tratos, entretanto, 
durante o diálogo com a vítima, 
69% relataram a agressão. Foi 
constatado, com relação a 
conhecimentos sobre a violência 



 

doméstica durante a faculdade, que 
a maioria dos entrevistados não 
receberam orientação no quesito 
violência contra mulher 47%.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DISCUSSÃO 

 

          A violência de gênero é denominada uma epidemia silenciosa, tornando a vítima 

ainda mais vulnerável e consequentemente podendo tornar perpétua a agressão 

como resposta ao seu silêncio. Essa situação é ainda mais comprometedora por soar 

de forma paradoxal a liberdade da vítima garantida pelos direitos humanos, uma vez 

que ela se sente coagida, com dificuldade de estabelecer novas fonte de 

relacionamentos, diálogo sucinto e restrito, elos de confianças vagos ou inexistentes 

(CARVALHO et al.,  2013; MOYSES, 2018).  

    Chaves et al. (2018) e Leite et al. (2014) concordam que quando o quadro de 

agressão já está estabelecido, a mulher tende a assimilar que a sua instituição familiar 

encontra-se suscetível às feições do agressor, principalmente os filhos. A vítima, como 

forma de proteção, tende a concentrar as atenções para ela, evitando que seus 

familiares se tornem alvos de ameaças ou ataques. Nessas situações, a vítima pode 

apresentar-se ainda mais omissa. Em contrapartida, Tornavoi, Galo, Silva (2010) 

mencionam que a vítima pode englobar a situação de omissão por se sentir obrigada 

a resguardar o agressor de punições judiciais, por serem estabelecidas relações 

afetivas, visto que este geralmente ocupa o cargo de cônjuge ou familiar. 

      Na presença de traumas, a atenção primária se direciona ao atendimento de 

necessidade da vítima, que geralmente consiste em ambientes hospitalares de 

urgências médicas ou odontológicas. Entretanto, quando a mulher sofre uma violência 

silenciosa, raramente é noticiado aos profissionais de saúde a procedência das 

lesões, o que muitas das vezes dificulta o diagnóstico profissional tanto a respeito das 

afecções quanto ao quadro de violência sofrido (SILVA, 2014; NÓBREGA et al., 2017). 

    O dentista deve ter cautela na relação profissional-paciente a fim de não gerar 

maiores danos psicológicos, estimulando cuidadosamente o diálogo a respeito da 

etiologia do trauma, incentivar integração de tratamento multidisciplinar (com 

psicólogo), além de reparar os danos físicos e estéticos. Esses eventos influenciam 

na vida da vítima, bem como na dos membros do núcleo familiar (ONEIDA et al., 

2009). 

         Ainda que muitos dos casos não sejam registrados, é possível avaliar 

parâmetros que apresentam pequenas divergências de dados de autores ao 

caracterizar as mulheres vítimas de agressões. Hage et al. (2014) cita que as 

mulheres mais atingidas estão entre 25 e 35 anos de idade, pardas, solteiras e 



 

domésticas. Oliveira (2013) declara que as idades das mulheres estão entre 30 à 50 

anos, solteiras, desempregadas. Nascimento (2012) alega constituir idade entre 18 

anos à 44 anos, desempregadas e separadas ou divorciadas. Marques et al. (2013) e 

Dourado; Noronha (2015) discordam e apontam faixa etária entre 20 e 59 anos, sendo 

67% solteiras ou separadas, 70% estavam inseridas do mercado de trabalho. 

     Dentre as formas de ataque, Dias, Santiago (2010) afirmam que em 34,2% dos 

casos o ofensor faz uso de agressões nuas (socos, tapas, chutes e espancamentos), 

agressões penetrantes const=-ituíram um percentual de 9,5% de ocorrência 

(utilização de faca, armas, martelo, ou qualquer objeto perfurocortante), ou até mesmo 

a combinação de ambas. Entretanto, mantém em predominância as injúrias de força 

brusca, sem uso de instrumento, correspondente a 7,8%. Oliveira (2013) concorda 

que os casos de maior incidências são os de agressões nuas, sendo compatível a 

69,5%. 

     A região da face se torna um alvo pelo fato de o agressor poder visualizar 

claramente a sensação de dor, segundo Silva, et al.(2014) e Nóbrega, et al. (2014)  

sendo uma forma de exteriorizar o domínio sobre a mulher, uma vez que seu desejo 

é depreciá-la e torná-la submissa. 

     Os tecidos mais atingidos são os moles, sendo a maioria no terço inferior ou médio 

da face (BERNARDINO et al., 2018; COSTA, 2014). Segundo Hage et al. (2014), as 

lesões mais comuns são caracterizadas por erosão, hematoma, edema, ulcerações e 

lesões corto-contusas, seguidas por fraturas dentárias, podendo ser apresentadas 

isoladamente ou em combinação. Em contrapartida Netto, et al. (2014) e Chiapireni, 

et al. (2009) citam que em sua pesquisa as lesões mais encontradas são hematomas, 

escoriações, luxações e lacerações. Além das alterações por traumas diretos, foram 

registrados casos de laceração de frênulos labiais ou lingual decorrentes de violência 

sexual, pois o agressor tende a satisfazer seu prazer por meio do sexo oral e/ou outras 

práticas sexuais (SILVA, 2010).  

     Nos tecidos periodontais, a afecção que apresenta maior percentual de 

ocorrências é a concussão, seguido da subluxação, luxação extrusiva, luxação 

intrusiva, e por fim a avulsão, entretanto o de menor ocorrência (CHAVES et al., 2018, 

MACENA et al., 2009). 

     Nos tecidos ósseos Oneida (2009) cita que as fraturas de maior incidência foram 

constituídas como as fraturas zigomáticas, fraturas orbitais e intracranianas. Em 

contrapartida, Chaves et al. (2018) menciona as fraturas de parede alveolar, fraturas 



 

do processo alveolar em maxila ou mandíbula (fraturas do processo alveolar que 

podem envolver um ou mais dentes, deslocamento de bloco alveolar), fraturas de 

mandíbula (acomente região de côndilo, ramo e sífise), fraturas de maxila (Le Fort I, 

II, III) também podem ser encontradas, além de sintomatologia dolorosa na região da 

ATM. Apesar de caracterizar o grupo de menor prevalência, as lesões são 

estabelecidas com um grau mais elevado de severidade necessitando de atendimento 

imediato (CHAVES et al., 2018).  

     O contato do cirurgião-dentista durante a rotina odontológica requer que ele lance 

mão de duas abordagens: Uma curativa, ao tratar as lesões resultantes da agressão, 

e outra analítica, do qual o operador tem por obrigação reter informações que o leve 

ao parecer de violência, para que haja melhor inspeção do caso, evitando episódios 

contínuos que acarretem em danos irreparáveis, como a morte (DIAS, SANTIAGO, 

2014).  Para ambas as situações há leis e normas que regem a favor da diretriz de 

conduta que o profissional possui o dever de executar por meio da notificação 

compulsória, registro documental das lesões examinadas, segredo profissional, e 

registro do atendimento efetuado, sendo passível de punições aos que omitirem, 

respondendo por crime de responsabilidade de ação pública (SILVA, 2010).  

     Durante cada atendimento, o registro das lesões deve ser armazenado 

corretamente, visto que podem servir como meios de prova de laudos, assegurando 

a paciente como uma prova legal para processos jurídicos, pois esse é um material 

de coleta da fase de latência das lesões (DIAS, SANTIAGO, 2014). Para os autores 

Neto (2012), Nascimento (2012), Marques (2013) somente através dos laudos é 

possível adquirir dados, dimensionar e obter conclusões concretas a respeito desse 

fenômeno. 

      Tornavoi, Galo, Silva (2010) cita que maioria dos cirurgiões-dentistas não sabem 

proceder diante de casos de violência de gênero, constatando em sua pesquisa que 

apenas 47% deles saberiam como conduzir. Entretanto, o profissional tem por 

obrigação operar de forma sigilosa, em uma ficha produzida especificamente pelo 

Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), e em seguida encaminhar 

à autoridade sanitária competente ou ao serviço de referência sentinela, de acordo 

com o que é estabelecido no Decreto n.º 5.099/2004, que regulamenta a Lei n.º 

10.778/2003.  Essa intervenção é executada por permitir novas articulações de meios 

de implantação de políticas públicas que possam tanto inferir quanto prevenir a 



 

instalação das complicações causadas pela violência, podendo dimensionar esse 

fenômeno e as suas consequências (AVARENGA et al.  2010; GARBIN et al.,  2015).  

     Silva (2010) e Garbin et al. (2015) mencionam que a notificação do dentista se 

aplica de acordo com o grau de classificação das lesões de natureza física, uma vez 

que a lesão leve comumente não acarreta em grande dano à integridade corporal, 

sendo obrigatório para as determinações penais de graves ou gravíssimas, das quais 

consistem em fraturas maxilomandibulares que impossibilitem o funcionamento 

habitual do sistema estomatognático por um período que ultrapasse um mês; fraturas 

radiculares ou coronorradiculares que ocasionem perdas dentárias; avulsão dentária; 

fraturas dentárias onde há perda da coroa; comprometimento definitivo da estética 

dentária quando a paciente sorri ou conversa; lesões de tecidos moles da face que 

comprometam significativamente a estética facial (cicatrizes, paralisia permanente 

dos músculos da expressão facial). 

    Agir perante a lei é uma obrigatoriedade que assegura não só a integridade do 

trabalho profissional, mas também a qualidade de vida a vítima, visto que maioria das 

mulheres não tomam as medidas com a procedência necessária por se sentir coagida, 

cabendo às autoridades competentes cumprir seu papel como medida de intervenção, 

oferecendo melhores perspectivas de vida ao gênero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONCLUSÃO 

 

    A violência contra a mulher pode resultar em traumas maxilofaciais, dos quais 

podem acometer tecidos moles, duros e pulpares, periodontais e ósseos. O trauma 

maxilofacial subsequente da agressão é um marco de situações recorrentes que 

podem resultar em cicatrizes físicas e emocionais, além de poder ocasionar danos 

fisiológicos, como afecções ao funcionamento habitual do sistema estomatognático.           

Na necessidade de intervenção odontológica, o cirurgião-dentista deve está apto a 

detectar alterações que o induzam a identificação de atos violentos. Essas situações 

requerem do profissional o conhecimento, sigilo e obediência à lei, a ser executada 

por meio da notificação compulsória, de acordo com o grau de lesões de natureza 

física, da qual permite não só a visualização desse fenômeno, como também a 

execução de medidas de intervenção, zelando pela dignidade e saúde da vítima. 
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