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RESUMO 

A violência doméstica e de gênero vem crescendo exponencialmente no Brasil e no mundo, e segundo o Atlas 
da Violência produzido pelo Ipea e Fórum Brasileiro de Segurança Pública de 2016, mais de quatro mil 
mulheres se tornaram vítimas fatais nos últimos anos, e muitas destas vidas poderiam ter sido salvas caso o 
quadro fosse detectado precocemente. O objetivo nesta pesquisa será correlacionar a atuação do cirurgião-
dentista com a detecção precoce e denúncia dos casos de violência doméstica e/ou de gênero. Será realizada 
uma pesquisa de abordagem quanti-qualitativa, sendo na Delegacia da Mulher e/ou Instituto Médico Legal de 
Maringá analisados os exames de corpo de delito resultantes de violência doméstica e/ou de gênero, com o 
intuito de identificar as principais lesões faciais, bem como o principal local de acometimento no corpo. 
Concomitantemente, será realizada uma entrevista com cirurgiões-dentistas da rede pública de saúde de 
Maringá, com o objetivo de avaliar o nível de conhecimento e percepção dos mesmos sobre esse tipo de 
violência e conduta ideal, e ainda o possível atendimentos realizados em paciente vítimas desses quadros 
violentos. Por fim, espera-se com essa pesquisa explanar à comunidade científica e odontológica a relação 
Odontologia e paciente, que se bem aplicada levaria a possibilidade de detecção precoce da violência e 
diminuição do número de mortes por feminicídio ou diminuição da magnitude social de tais episódios de 
violência. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Agressão; Serviços de atendimento; Violência contra a mulher. 
 

1 INTRODUÇÃO 
 
A violência é definida como um ato violento, o uso de força física ou poder contra si 

próprio, outra pessoa ou em objeção a um grupo ou comunidade, com intuito de causar 
dano, proposital ou não, de ordem física, emocional, psicológica ou sexual (WORLD 
HEALTH ORGANIZATION, 2013). É certo que nem todos os tipos de violência levam à 
morte, mas apenas nos últimos dez anos, mais de 553 mil pessoas foram a óbito devido à 
violência proposital no Brasil, onde 62.517 homicídios ocorrem somente em 2016 
(CERQUEIRA et al., 2018). 

Dentre os tipos de violência, a de gênero é significativamente frequente na 
atualidade. No primeiro semestre de 2018, o Ministério dos Direitos Humanos divulgou o 
número de denúncias feitas ao “Ligue 180 – Central de Atendimentos à Mulher”, onde mais 
de 60 mil delas foram classificadas como violência doméstica, registrando no mesmo 
período 27 feminicídios, 51 homicídios, 547 tentativas de feminicídio e 118 tentativas de 
homicídio (BRASIL, 2018). Mais de quatro mil mulheres foram assassinadas no país desde 
2016, um aumento de 6,4% nos últimos dez anos, de acordo com o Atlas da Violência de 
2018. Porém, a mulher que se torna uma vítima fatal desses crimes, por várias vezes pode 
já ter sido vítima de violência de gênero, de modo que muitas mortes poderiam ser evitadas 
(CERQUEIRA et al., 2018). 

De fato, muitos casos ainda se encontram omissos, haja visto os sentimentos que 
rodeiam o pensamento das vítimas, como medo, vergonha, baixa autoestima, impotência 
ou dependência em relação ao agressor, e esses continuam formando um grande impasse 
no diagnóstico por parte dos profissionais da saúde, que encontram dificuldades na 
identificação dos abusos e na correlação dos sinais físicos com a possibilidade de agressão 
doméstica e/ou de gênero (HASHEMI; BECHKAR, 2011; MCDOWELL; KASSEBAUM; 
FRYER, 1994).  
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Esse tipo de agressão pode causar lesões em vários locais do corpo, principalmente 
nas regiões de cabeça, face e pescoço, considerados os locais mais acometidos por esse 
tipo de violência. E ainda, foi identificada como uma das causas de se encontrar lesões e 
fraturas na região maxilofacial, especialmente em mulheres, que na maioria dos casos 
foram agredidas pelo parceiro íntimo (HASHEMI; BECHKAR, 2011). 

O cirurgião-dentista, assim como os outros profissionais da saúde, possui um papel 
importantíssimo na detecção das vítimas de violência doméstica e de gênero, 
principalmente pela área de atuação da Odontologia ser o local de maior acometimento de 
lesões por agressões dessa espécie (MCDOWELL; KASSEBAUM; FRYER, 1994; LOVE et 
al., 2001). E ainda, possuem a obrigação quanto a realizar a notificação de ocorrência ou 
suspeita da violência, instrumento essencial para a vigilância epidemiológica e para a 
definição de ações de prevenção e intervenção através das políticas públicas. Porém, 
apesar da existência de vários recursos para delatar os casos de violência – como por 
exemplo, a ficha sobre Violência Interpessoal/Autoprovocada e a Ficha de 
Notificação/Investigação Individual: Violência Doméstica, Sexual e/ou Outras Violências 
Interpessoais, da Secretaria de Vigilância em Saúde –, estes se encontram em desuso 
consequente à falta de conhecimento e insegurança dos profissionais da saúde no 
preenchimento dos mesmos, apesar de o Ministério da Saúde disponibilizar manuais que 
instruem como o fazer (BRASIL, 2006; BRASIL, 2015; BRASIL, 2016). 

Sendo assim, com o presente projeto de pesquisa, objetiva-se correlacionar a 
atuação profissional do cirurgião-dentista com a detecção das lesões maxilofaciais 
sugestivas de violência doméstica e de gênero, bem como avaliar o conhecimento e 
percepção dos profissionais da Odontologia da rede pública de saúde de Maringá sobre 
esse tipo específico de violência, seus sinais e lesões dentofaciais sugestivas. 

 
2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 
Trata-se de um estudo analítico transversal quanti-qualitativo que buscará analisar a 

incidência dos casos de violência doméstica e/ou de gênero no município de Maringá/PR, 
entre janeiro/2014 e dezembro/2018, por meio de dados coletados junto à Delegacia da 
Mulher (DM) em vítimas que possuíam entre 18 e 50 anos na data do exame.  

A qualificação da violência recebida será descrita de acordo com as áreas do corpo 
da vítima que apresentaram lesões e injúrias provenientes da agressão, e a quantificação 
ditará a quantidade de lesões apresentadas em cada área. As áreas mencionadas 
anteriormente serão classificadas por sua região no corpo, distinguindo-se em: I – Cabeça 
(região de couro cabeludo, orelhas e testa); II – Maxilofacial (região da face, tecidos moles 
e ossos que compreendem a região facial, como osso zigomático, nasal e os maxilares); III 
– Pescoço (região de pescoço e nuca); IV – Tórax; V – Costas; VI – Abdome; VII – Membros 
superiores (braço, antebraço e mãos); VIII – Virilha; IX – Membros inferiores (coxas, pernas 
e pés) e X – Mais de uma região. 

Concomitantemente, junto à Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Maringá, será 
realizada uma entrevista com os cirurgiões-dentistas, auxiliares e técnicos de saúde bucal 
das cinco maiores Unidades Básicas de Saúde. A entrevista será realizada por meio de um 
questionário semiestruturado, onde os mesmos serão indagados por um roteiro de 
questões norteadoras, como: “Qual seu nível de conhecimento sobre a violência doméstica 
e/ou de gênero?”; “Você sabe identificar em um paciente indícios físicos e comportamentais 
que possam indicar um caso de violência doméstica e/ou de gênero?”; “Você sabe quais 
as regiões do corpo mais lesionadas por esse tipo de violência?”; “Você sabe como deve 
agir, legalmente, para denunciar os casos suspeitos e confirmados desse tipo de 
violência?”.  

Posteriormente, os dados obtidos na entrevista serão processados e analisados 
através do software IRAMUTEQ (Interface de R pour lês Analyses Multidimensionnelles de 
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Textes et de Questionnaires). Este software permite diferentes tipos de análises: pesquisa 
de especificidades de grupos, classificação hierárquica descendente (CHD), análise de 
similitude e nuvem de palavras. Os tipos a serem utilizados nesta pesquisa serão: CHD; 
análise de similitude e nuvem de palavras (RATINAUD, 2009). 

A CHD organiza a análise qualitativa dos textos em um dendograma, que apresenta 
graficamente as classes de palavras e suas possíveis relações (CAMPOS; TURATO, 2009). 
O pesquisador nomeia as classes de acordo com sua semântica, considerando as 
frequências e os testes estatísticos Qui-quadrado fornecidos pelo software. 

A análise de similitude e nuvem de palavras são tipos de análise lexicais, que utilizam 
uma representação gráfica de acordo com a conexão e frequência das palavras, 
respectivamente, e que permitem sua imediata identificação visual por meio de figuras 
geradas pelo IRAMUTEQ (CAMARGO; JUSTO, 2013). 

Após o processamento do conteúdo textual, será construído o modelo analítico 
composto por categorias, que corresponderão às classes de palavras geradas pelo 
IRAMUTEQ e CHD. As categorias podem ser estabelecidas antes do trabalho de campo, 
na fase exploratória, ou a partir da coleta de dados, e nesta pesquisa as serão utilizadas as 
categorias analíticas pós-coleta por serem mais específicas e concretas (MINAYO, 2010). 

Como última esta da pesquisa, será realizada uma análise de conteúdo para 
interpretação do corpus textual. Na abordagem quantitativa, serão calculadas as 
frequências das palavras no conteúdo do texto, e na análise qualitativa será considerado o 
conjunto de características em um determinado fragmento do conteúdo (BARDIN, 2011). 

Será realizada uma análise estatística descritiva do perfil da violência 
doméstica/gênero dos dados coletados após autorização da responsável pela DM e SMS 
de Maringá, e as principais áreas corporais acometidas serão associadas a variáveis: faixa 
etária, escolaridade, cor de pele e gênero. Para as tabelas de associação será utilizado o 
teste Qui-Quadrado (χ2) com tabelas de contingência 2x2. Será considerado um grau de 
significância de 5% (p<0,05) e a análise estatística ocorrerá com a utilização do software 
Bioestat® 5.0. 

O presente estudo será encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa do Centro 
Universitário de Maringá (UniCesumar) e encontrar-se-á em conformidade com as 
Resoluções 466/12 e 510/16 do Conselho Nacional de Saúde. 

 
3 RESULTADOS ESPERADOS 
 

Espera-se com essa pesquisa quanti-qualitativa explanar à comunidade científica e 
odontológica sobre a relação Odontologia e paciente, a qual não deve se restringir apenas 
ao tratamento curativo. Pois, através da anamnese e exame físico bem efetuados, se torna 
possível a suspeita e detecção dos casos de violência, bem como a correta conduta e 
denúncia, o que gera um grande impacto no quadro em que a sociedade se encontra 
atualmente, tornando o cirurgião-dentista agente modificador na vida das vítimas de 
violência, e assim agindo positivamente sobre a incidência dos casos de feminicídio. 
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