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RESUMO 

 
O objetivo deste estudo foi avaliar o conhecimento de profissionais de odontologia, 
como cirurgiões-dentistas, técnicos e auxiliares de saúde bucal, da rede pública da 
cidade de Maringá/PR, sobre o conhecimento de notificações de violência 
interpessoais e auto infligidas. Trata-se de um estudo descritivo, transversal e 
analítico, que utilizou um questionário semiestruturado com perguntas objetivas, 
abertas, pessoais e específicas, realizado de setembro a novembro de 2019, com 40 
profissionais da rede pública. O estudo avaliou o grau de conhecimento sobre a 
forma de notificação da violência, a capacidade dos profissionais para diagnosticar e 
conduzir corretamente os casos de violência, e também a necessidade do 
desenvolvimento de programas permanentes de educação em saúde sobre esse 
tema para os profissionais de Odontologia da rede pública maringaense. Os 
resultados mostraram que 12 (30%) dos profissionais já identificaram casos de 
violência. Violência física 34 (85%) e violência psicológica 33 (82,5%) foram as mais 
citadas pelos entrevistados. Os sinais e sintomas mais observados nos casos de 
violência foram lesões físicas 30 (75%), seguidos de danos psicológicos 28 (70%) e 
deficiência no desenvolvimento 12 (30%). Em relação à ficha de notificação de 
violência, apenas 8 (20%) dos avaliados possuíam conhecimento e apenas 1 (2,5%) 
a utilizava e sabia preenchê-la corretamente. Portanto, é necessária uma 
abordagem mais próxima entre os profissionais de odontologia e o tema abordado, 
para que possam diagnosticar e conduzir adequadamente os casos de violência. 
 
Palavras-chave: Violência; Notificação Compulsória; Saúde Pública. 
 
ABSTRACT 

The aim of this study was to evaluate the knowledge of odontology professionals, 
such as dental surgeons, technicians and assistants in oral health, from the public 
network of the city of Maringá/PR, about the knowledge of the notification of 
interpersonal and self-inflicted violence. This is a descriptive, cross-sectional and 
analytical study that used a semi-structured questionnaire with objective, open, 
personal and specific questions, conducted from September to November 2019, with 
40 professionals from the public network. The study assessed the degree of 
knowledge about the violence notification form, the ability of professionals to correctly 



diagnose and conduct cases of violence, and also the need for the development of 
permanent health education programs on this theme for Odontology professionals of 
the Maringaense public network. The results showed that 12 (30%) of the 
professionals have already identified cases of violence. Physical violence 34 (85%) 
and psychological violence 33 (82.5%) were the most cited by respondents. The 
most observed signs and symptoms in cases of violence were physical injuries 30 
(75%), followed by psychological damage 28 (70%), and developmental deficiency 
12 (30%). Regarding the violence notification form sheet of violence only 8 (20%) of 
the evaluated had knowledge about it, and only 1 (2,5%) used it, and knew how to fill 
it correctly. Therefore, a closer approach is required between the Odontology 
professionals and the theme addressed, so that they can diagnose and conduct 
cases of violence properly. 

Key-words: Violence. Compulsory Notification. Public health. 



 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

No Brasil e no mundo a taxa da morbimortalidade por causas classificadas 

como externas, como por exemplo, violência e acidentes, constitui uma das maiores 

preocupações para chefes de Estados do setor de saúde. Em nosso país as causas 

externas representam a terceira causa de morte na população geral e a primeira na 

população de 1 a 49 anos. Ao longo dos anos, o governo vem buscando estratégias 

para a intervenção e redução dos casos de violência, porém o número destes 

aumenta a cada ano, sendo a violência considerada uma das mais significativas 

causas de desestruturação familiar (BRASIL, 2015). 

Considera-se como violência, “o uso intencional de força física ou do poder, 

real ou em ameaça, contra si próprio, contra outra pessoa, ou contra um grupo ou 

uma comunidade que resulte ou tenha possibilidade de resultar em lesão, morte, 

dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação” (KRUG, 2002). 

Podemos classificar ainda as violências como interpessoal, sendo maus tratos 

físicos, abuso sexual, psicológico, moral e, abandono; e violência autoprovocada, 

como casos de tentativa de homicídios (BRASIL, 2002). 

Avalia-se que o cirurgião dentista é um dos profissionais da saúde que mais 

chances têm de detectar violência doméstica, principalmente a física, por ser a face 

o local preferencial das lesões (GARBIN et al., 2006; SENN; MCDOWELL; ALDER, 

2001). Segundo Atwal et al. (1998), 50% das lesões são orofaciais, seguida da nuca 

e pescoço.  

Ao longo de sua vida, o profissional se depara com várias situações em que 

necessita relatar o ocorrido com seus pacientes, independentemente do ambiente 

em que está atuando, se é uma clínica pública ou privada. Objetivando ajudar os 

gestores com informações estratégicas importantes e necessárias, em benefício da 

sociedade. Trata-se da comunicação de determinada situação, por profissionais da 

saúde como os cirurgiões dentistas, para os órgãos competentes, podendo ser de 

forma oral, escrita ou digitada. Situações de notificação compulsória estão descritas 

na legislação do Ministério da saúde, de acordo com a Portaria n° 1.271 (BRASIL, 

2014). 
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Essas informações são importantes para que possam ser tomadas as 

providências preventivas ou de intervenção, no âmbito sanitário, judiciário ou em 

situações sociais cabíveis (SOUZA, 2001; SALIBA et al., 2007; MIRANZI et al., 2008; 

VANRELL, 2009).  

Os profissionais de saúde no exercício da profissão, ora em destaque os 

cirurgiões-dentistas, ora os responsáveis por organizações e estabelecimentos 

públicos e particulares de saúde e ensino, em conformidade com o Art. 7o da Lei 

no 6.259 (Brasil, 1975), são obrigados a comunicar aos gestores do Sistema Único 

de Saúde (SUS) a ocorrência de casos suspeitos ou confirmados das doenças ou 

agravos sistêmicos; para os odontólogos, pela competência, os que tenham 

manifestação bucal (DARUGE; DARUGE JR; FRANCESQUINI JR, 2016). 

Com os crescentes números de casos de violência, e o alto número dos 

grupos de risco, foi implantado em 1993, o SINAN, (Sistema de Informação de 

Agravos de Notificação) de forma gradual e heterogêneo, porém foi em 1998 que ele 

foi regulamentado, tornando-se obrigatório o uso, pelos municípios, estados, e 

Distrito Federal (BRASIL, 2006).  

Seu uso permite a realização de diagnósticos enfáticos na população, além 

de registrar casos de notificação compulsória, demonstrando ao governo 

determinada área e população em risco (BRASIL, 2007). Ele tem o objetivo de 

registrar e processar os dados obtidos através das notificações e levantamentos 

epidemiológicos, onde demonstra as populações mais vulneráveis, e a área 

geográfica mais atingida pelo problema, fazendo com que desta forma, as 

autoridades consigam tomar as corretas providências (BRASIL, 2015). 

Com esse número elevado, foi necessário criar uma ficha de notificação para 

esse agravo. Com a publicação da Portaria nº 104 de 25 de janeiro de 2011, 

passaram então a fazer parte das notificações obrigatórias da vigilância 

epidemiológica, casos de violência interpessoal e autoprovocadas, que abrange 

violência contra vulneráveis, como mulheres, crianças, idosos e pacientes com 

necessidades especiais. Para elaboração da ficha de notificação de violência, foram 

então unificadas diversas fichas que existiam anteriormente, tornando-a assim, a 

mais completa, e complexa a ser preenchida (BRASIL, 2011). 
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Para notificar, primeiramente, o caso deve estar enquadrado na Lista 

Nacional de Notificação Compulsória (LNC), anexo da Portaria no 1.271 (Brasil, 

2014) do Ministério da Saúde (MS). Cada doença, agravo ou evento de saúde 

pública exige uma necessidade distinta de periodicidade de notificação, que pode 

ser imediata ou semanal. A notificação compulsória imediata deve ser realizada em 

até 24 horas, a partir do conhecimento da ocorrência, pelo meio de comunicação 

mais rápido disponível. A notificação compulsória semanal deve ser realizada em até 

7 dias, a partir do conhecimento do caso (DARUGE; DARUGE JR; FRANCESQUINI 

JR, 2016). 

A notificação é o principal meio pelo qual o Ministério da Saúde (MS) recebe 

os dados epidemiológicos necessários para a adoção de medidas de intervenção 

cabíveis. Ressalta-se que as autoridades de saúde garantirão a divulgação 

atualizada dos dados públicos da notificação compulsória para profissionais de 

saúde, órgãos de controle social e população em geral, garantindo o sigilo das 

informações pessoais integrantes da notificação compulsória que estejam sob sua 

responsabilidade (DARUGE; DARUGE JR; FRANCESQUINI JR, 2016). 

Segundo este tema, Moreira (2004) destacou que as ações de vigilância 

epidemiológica deveriam ser realizadas por um grupo de agentes, incluindo o 

cirurgião-dentista, e não somente pelo médico. Ponderou que as notificações são 

documentos odontolegais que servem como prova, devendo ser arquivadas junto ao 

prontuário do paciente, visando ao resguardo do próprio profissional emitente. 

Alertou que, entre os profissionais pesquisados, a maioria sabe que a notificação é 

obrigatória e que os cirurgiões-dentistas têm o papel de notificar, porém, nunca 

notificaram uma doença. 

Para tal, a Portaria no 2.048 do Ministério da Saúde (Brasil, 2009) cita 

claramente que o não cumprimento da notificação será comunicado ao conselho de 

classe, no caso em pauta o Conselho Regional de Odontologia, e ao Ministério 

Público para que sejam tomadas as medidas cabíveis. 

Ao infringir uma medida sanitária preventiva, os cirurgiões-dentistas (e outros 

profissionais como médicos, enfermeiros e farmacêuticos) terão suas penas 

aumentadas quando comparados com outras pessoas que incidirem neste tipo 

penal. Nesse caso, se o sujeito ativo for um profissional da Odontologia, este tem a 
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pena aumentada em um terço, conforme especifica o Art. 268 do Código Penal 

Brasileiro: 

Art. 268 – Infringir determinação do poder público, destinada a impedir 
introdução ou propagação de doença contagiosa: Pena – detenção, de 1 
mês a 1 ano, e multa. 

Parágrafo único – A pena é aumentada de um terço, se o agente é 
funcionário da saúde pública ou exerce a profissão de médico, 
farmacêutico, dentista ou enfermeiro (BRASIL, 1940). 

  

Mais adiante, Moreira (2004), ponderou que o sistema de notificação é 

diretamente proporcional à capacidade de demonstrar o uso adequado das 

informações recebidas, de maneira a conquistar a confiança dos notificantes. Todos 

os profissionais de saúde, principalmente aqueles que notificam, precisam estar 

informados sobre o que ocorre na comunidade em termos de morbidade, 

mortalidade e riscos à saúde, para que possam agir de acordo com esse 

conhecimento e para serem estimulados continuamente a notificar. Ela também não 

é vista como um ponto de partida para investigações que beneficiam diretamente o 

paciente e a comunidade, nem como um modo de averiguar falhas, tampouco de 

fornecer indicadores que reflitam o quadro epidemiológico da doença na coletividade 

e o impacto das medidas de controle, mas talvez seja uma maneira de quebrar a 

confiança na relação profissional/paciente. 

 A notificação de violências interpessoais e autoprovocadas, exige de 

profissionais e de gestores da saúde um comportamento íntegro e cauteloso com a 

vítima e seus familiares. Ela não pode ser feita a partir de uma lógica burocrática. Ao 

contrário, notificar os casos de violências acarreta responsabilidade e dever com o 

indivíduo que está em aflição e que necessita de atenção e zelo. 

 Ao observar lacunas na formação do profissional, frente a um caso de 

violência, notou-se a necessidade de elaborar um projeto de pesquisa, com ênfase 

no conhecimento adquirido pelos profissionais de Odontologia da rede pública de 

Maringá em sua graduação, e ao longo de sua vida profissional. Essa necessidade 

se dá, pelo fato do grande número de vítimas de violência que frequentemente 

encontra-se em consultórios, nos quais os profissionais, não sabem qual a conduta 

ideal deve ser tomada. 
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O presente estudo tem por objetivo, avaliar o conhecimento dos profissionais 

frente a um caso de violência, a conduta ideal a ser tomada, e o correto 

preenchimento das fichas de notificação de violência interpessoal e autoprovocada, 

pelos profissionais de Odontologia da rede pública de saúde das unidades de 

Maringá-PR.  

 

 

2 METODOLOGIA  

 

 

Foram convidados a participar da pesquisa, profissionais de Odontologia, 

como: cirurgiões dentistas, técnicos e auxiliares de saúde bucal da rede pública de 

Maringá-PR. 

Para coletar os dados, foram realizadas visitas semanais na rede pública de 

saúde municipal de Maringá, onde trabalham os profissionais de Odontologia, no 

período de 01 de outubro a 15 de novembro de 2019.   

Os dados foram coletados no próprio local e horário de trabalho dos 

profissionais, pelas alunas pesquisadoras. Somente participaram da coleta, os 

profissionais que concordaram com a mesma, após, assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Em seguida responderam um 

questionário contendo 14 questões, com perguntas abertas, objetivas, pessoais e 

específicas (APÊNDICE A). 

Após os dados serem coletados, foram analisados estatisticamente por um 

profissional especializado, onde os profissionais participantes terão acesso aos 

resultados. Sendo os dados individuais mantidos em sigilo, sendo assim, garantida a 

privacidade dos participantes da pesquisa conforme preconiza a Resolução 

466/2012 do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2012). 

A verificação dos dados foi composta de uma análise descritiva, onde as 

variáveis categóricas foram expressas pelas suas frequências absolutas e relativas.  

A comparação entre variáveis categóricas foi feita por meio do teste qui-

quadrado, exceto em resultados menores do que cinco, em cuja situação, foi 
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utilizado o teste Exato de Fisher, ou a razão da verossimilhança caso alguma 

variável tenha admitido mais de duas categorias. 

A questões sobre conceito, sinais/sintomas e conduta legal tiveram que ser 

convertidas em variáveis de múltipla escolha (sim/não), pois um indivíduo pode 

apresentar mais de uma situação em cada uma destas. 

A partir da análise dos questionários foram estabelecidas variáveis de 

interesse para o estudo, como: gênero, faixa etária, formação profissional, 

especialização profissional, e tempo de profissão. Essas variáveis estão expostas na 

tabela 1. 

Os resultados finais serão apresentados também aos responsáveis pela área 

de Coordenação de Saúde Bucal Municipal, para que verifiquem a necessidade de 

palestras ou cursos, com o intuito de aumentar o conhecimento dos profissionais 

sobre o tema abordado.  

Este projeto, foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

UniCesumar e do Centro de Capacitação Profissional (CECAPS) da Secretaria da 

Saúde do Município de Maringá e recebeu parecer favorável nº260/2011 (ANEXO 

A/B). 

 

 

3 RESULTADOS 

 

Caracterização da amostra 

 

A tabela 1 trata-se dá categorização profissional para estatística descritiva 

das variáveis consideradas na análise dos questionários dos profissionais de 

Maringá/PR. 

 
Tabela 1 – Caracterização da amostra: Números absolutos e percentuais. 

Variáveis n % 

Gênero   
Masculino 10 25,0 
Feminino 30 75,0 

Faixa Etária   
20 a 29 anos 2 5,0 
30 a 39 anos 6 15,0 
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40 a 49 anos 18 45,0 
50 a 59 anos 12 30,0 
60 a 69 anos 2 5,0 

Formação Profissional   
Cirurgião Dentista 20 50,0 
Auxiliar de Saúde Bucal 19 47,5 
Técnico de Saúde Bucal 1 2,5 

Tempo de Formação   
De 0 a 5 anos 4 10,0 
De 6 a 10 anos 2 5,0 
De 11 a 15 anos 3 7,5 
De 16 a 20 anos 4 10,0 
De 21 a 25 anos 5 12,5 
Mais de 26 anos 8 20,0 
Sem informação 14 35,0 

Total 40 100,0 

 
A tabela 2 demonstra os valores absolutos e percentuais das especialidades 

dos profissionais cirurgiões-dentistas funcionários da rede pública do município de 

Maringá/PR, que participaram da pesquisa. 

 
Tabela 2 – Caracterização da amostra: Números absolutos e percentuais. 

Variáveis n % 

Em caso de cirurgião dentista, tem alguma especialidade registrada 
no CFO? 

  

Sim 18 90,0 
Não 2 10,0 
Total 20 100,0 

Quais?   
Endodontia 4 22,2 
Odontopediatria 4 22,2 
Ortodontia 2 11,1 
Periodontia 2 11,1 
Prótese 2 11,1 
Dentística 1 5,6 
Ortodontia e Gestão de Saúde 1 5,6 
Ortodontia e Ortopedia Facial 1 5,6 
Prótese e DTM 1 5,6 
Total 18 100,0 

 
 

A tabela 3 trata-se da caracterização e descrição numérica para estatística de 

associação das variáveis consideradas na análise das questões abertas do 

questionário. 

 

Tabela 3 – Caracterização da amostra: Números absolutos e percentuais. 

Variáveis n % 

O que você entende por violência? (conceito)   
Violência física 34 85,0 
Violência psicológica 33 82,5 
Violência moral 9 22,5 
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Violência sexual 4 10,0 
Abandono 2 5,0 
Negligência 1 2,5 
Quais os sinais e sintomas que podem ser observados em caso de 
violência interpessoal? 

  

Lesão física 30 75,0 
Dano psicológico 28 70,0 
Deficiência de desenvolvimento 12 30,0 
Não sei / Não respondeu 3 7,5 
Qual deveria ser a conduta do dentista ou profissional da saúde ao 
suspeitar de um caso de violência interpessoal? (conduta legal) 

  

Comunicar ao conselho tutelar 20 50,0 
Aconselhamento e orientação 10 25,0 
Comunicar ao responsável pelo setor 10 25,0 
Ministério Público 9 22,5 
Juizado da Infância e Juventude 2 5,0 
Não sei / Não respondeu 3 7,5 
Você acha importante o conhecimento do tema pelo cirurgião dentista e 
profissionais da saúde? 

  

Sim 40 100,0 
Não 0 0,0 
Você obteve alguma informação sobre violência interpessoal durante seu 
curso de graduação em Odontologia, curso técnico na área da saúde ou 
especialização? 

  

Sim 5 12,5 
Não 35 87,5 
Você gostaria de receber informações sobre a identificação e 
encaminhamento de casos de suspeita de violência interpessoal? 

  

Sim 38 95,0 
Não 2 5,0 
Você acha que é responsabilidade do cirurgião dentista e profissionais da 
saúde diagnosticar casos de violência interpessoal? 

  

Sim 36 90,0 
Não 4 10,0 
Ao longo de sua carreira profissional você já identificou algum caso com 
sinais e sintomas de violência interpessoal? 

  

Sim 12 30,0 
Não 28 70,0 

Total 40 100,0 

 
A tabela 4 trata-se da caracterização e descrição numérica para estatística de 

associação das variáveis consideradas na análise das questões abertas do 

questionário. 

 
Tabela 4 – Caracterização da amostra: Números absolutos e percentuais. 

Variáveis n % 

Em caso afirmativo, qual foi sua atitude perante a situação de violência? 
(conduta real) 

  

Comunicar ao conselho tutelar 2 16,7 
Aconselhamento e orientação 6 50,0 
Comunicar ao responsável pelo setor 3 25,0 
Ministério Público 1 8,3 
Juizado da Infância e Juventude 0 0,0 
Outros 1 8,3 

Total 12 100,0 
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A tabela 5 trata-se da caracterização e descrição numérica para estatística de 

associação das variáveis consideradas na análise das questões abertas do 

questionário.  

 
Tabela 5 – Caracterização da amostra: Números absolutos e percentuais. 

Variáveis n % 

Você conhece a ficha de notificação de violência interpessoal do 
SINAN? 

  

Sim 8 20,0 
Não 32 80,0 
Você já utilizou esta ficha?   
Sim 1 2,5 
Não 38 95,0 
Sem informação 1 2,5 
Você sabe como preenchê-la?   
Sim 2 5,0 
Não 37 92,5 
Sem informação 1 2,5 
Descreva de acordo com o SINAN como preenchê-la corretamente   
Sem informação 33 82,5 

Não sei preenchê-la corretamente 6 15,0 

Preenchimento da ficha de notificação e encaminhamento correto 1 2,5 

Total 40 100,0 

 

A Tabela 6 demonstra os valores absolutos e percentuais do conhecimento 

dos profissionais de Odontologia da rede pública de Maringá/PR, em relação aos 

conceitos de violência, e as respectivas categorias profissionais de estudo. 

 
Tabela 6 – Caracterização sócio demográfica da amostra segundo conceito de violência. 

Variáveis 
Física Psicológica Moral Sexual Negligência Abandono 

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

Gênero       
Masculino 8 (23,5) 9 (27,3) 3 (33,3) - - 1 (50,0) 
Feminino 26 (76,5) 24 (72,7) 6 (66,7) 4(100,0) 1 (100,0) 1 (50,0) 

Faixa Etária       
20 a 29 anos 1 (2,9) 2 (6,1) 2 (22,2) - - - 
30 a 39 anos 5 (14,7) 4 (12,1) 1 (11,1) 3 (75,0) - - 
40 a 49 anos 16 (47,1) 14 (42,4) 2 (22,2) 1 (25,0) 1 (100,0) 2 (50,0) 
50 a 59 anos 10 (29,4) 11 (33,3) 3 (33,3) - - - 
60 a 69 anos 2 (5,9) 2 (6,1) 1 (11,1) - - - 

Formação 
Profissional 

      

Cirurgião 
Dentista 

18 (52,9) 16 (48,5) 6 (66,7) 2 (50,0) - 1 (50,0) 

Auxiliar de 
Saúde Bucal 

16 (47,1) 17 (51,5) 3 (33,3) 2 (50,0) 1 (100,0) 1 (50,0) 
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Técnico de 
Saúde Bucal 

- - - - - - 

Tempo de 
Formação 

      

De 0 a 5 anos 3 (8,8) 4 (12,1) 2 (22,2) - - - 
De 6 a 10 anos 2 (5,9)    1 (3,0) - - - - 
De 11 a 15 anos 2 (5,9)    2 (6,1) 1 (11,1) 2 (50,0) - - 
De 16 a 20 anos 3 (8,8)    3 (9,1) - - - 1 (50,0) 
De 21 a 25 anos 5 (14,7) 4 (12,1) 1 (11,1) - - - 
Mais de 26 anos 8 (23,5) 7 (21,2) 3 (33,3) - - - 
Sem informação 11 (32,4) 12 (36,4) 2 (22,2) 2 (50,0) 1 (100,0) 1 (50,0) 

Total 34(100,0) 33 (100,0) 9(100,0) 4(100,0) 1 (100,0) 2 (100,0) 

Especialidade 
(Cirurgião 
Dentista) 

      

Sim 16(88,9) 14 (87,5) 4 (66,7) 2(100,0) - 1 (100,0) 
Não 2 (11,1) 2 (12,5) 2 (33,3) - - - 

Total 18(100,0) 16 (100,0) 6(100,0) 2(100,0) - 2 (100,0) 

 
 

A tabela 7 demonstra os valores absolutos e percentuais do conhecimento 

dos profissionais de Odontologia da rede pública de Maringá/PR, em relação os 

sinais e sintomas de violência interpessoal, e as respectivas categorias profissionais 

de estudo. 

 

Tabela 7 – Caracterização sócio demográfica da amostra segundo sinais e sintomas. 

Variáveis 
Lesão física 

Dano 
Psicológico 

Deficiência de 
desenvolvimento 

n (%) n (%) n (%) 

Gênero    

Masculino 7 (23,3) 7 (25,0) 3 (25,0) 

Feminino 23 (76,7) 21 (75,0) 9 (75,0) 

Faixa Etária    

20 a 29 anos 1 (3,3) 2 (7,1) - 

30 a 39 anos 4 (13,3) 3 (10,7) 2 (16,7) 

40 a 49 anos 14 (46,7) 12 (42,9) 5 (41,7) 

50 a 59 anos 10 (33,3) 9 (32,1) 3 (25,0) 

60 a 69 anos 1 (3,3) 2 (7,1) 2 (16,7) 

Formação Profissional    

Cirurgião Dentista 17 (56,7) 13 (46,4) 7 (58,3) 

Auxiliar de Saúde Bucal 13 (43,3) 15 (53,6) 5 (41,7) 

Técnico de Saúde Bucal - - - 

Tempo de Formação    
De 0 a 5 anos 2 (6,7) 3 (10,7) - 

De 6 a 10 anos 2 (6,7) 1 (3,6) - 

De 11 a 15 anos 3 (10,0) 2 (7,1) 1 (8,3) 
De 16 a 20 anos 4 (13,3) 1 (3,6) - 

De 21 a 25 anos 4 (13,3) 5 (17,9) 2 (16,7) 

Mais de 26 anos 6 (20,0) 5 (17,9) 4 (33,3) 
Sem informação 9 (30,0) 11 (39,3) 5 (41,7) 

Total 30 (100,0) 28 (100,0) 12 (100,0) 

Especialidade 
(Cirurgião Dentista) 
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Sim 16 (94,1) 11 (84,6) 6 (85,7) 

Não 1 (5,9) 2 (15,4) 1 (14,3) 

Total 17 (100,0) 13 (100,0) 7 (100,0) 

 
 

A tabela 8 demonstra os valores absolutos e percentuais da conduta legal dos 

profissionais de Odontologia da rede pública de Maringá/PR, nos casos de violência 

interpessoal, e as respectivas categorias profissionais de estudo. 

 
Tabela 8 – Caracterização sociodemográfica da amostra segundo conduta legal. 

Variáveis 
Aconselhamento 

e orientação 
Conselho 

tutelar 

Juizado 
da 

Infância e 
Juventude 

Ministério 
Público 

Comunicar ao 
responsável 
pelo setor 

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

Gênero      
Masculino 2 (20,0) 7 (35,0) - 1 (11,1) 1 (10,0) 
Feminino 8 (80,0) 13 (65,0) 2 (100,0) 8 (88,9) 9 (90,0) 

Faixa Etária      
20 a 29 anos - 2 (10,0) - - - 
30 a 39 anos - 2 (10,0) 1 (50,0) 4 (44,4) 1 (10,0) 
40 a 49 anos 5 (50,0) 9 (45,0) 1 (50,0) 4 (44,4) 5 (50,0) 
50 a 59 anos 3 (30,0) 6 (30,0) - 1 (11,2) 3 (30,0) 
60 a 69 anos 2 (20,0) 1 (5,0) - - 1 (10,0) 

Formação 
Profissional 

     

Cirurgião Dentista 5 (50,0) 12 (60,0) - 7 (77,8) 2 (20,0) 
Auxiliar de Saúde 
Bucal 

5 (50,0) 8 (40,0) 2 (100,0) 2 (22,2) 7 (70,0) 

Técnico de Saúde 
Bucal 

- - - - 1 (10,0) 

Tempo de Formação      
De 0 a 5 anos - 4 (20,0) 1 (50,0) 1 (11,1) - 
De 6 a 10 anos 1 (10,0) - - 1 (11,1) 1 (10,0) 
De 11 a 15 anos - 1 (5,0) - 3 (33,3) - 
De 16 a 20 anos 2 (20,0) 3 (15,0) 1 (50,0) 1 (11,1) - 
De 21 a 25 anos 2 (20,0) 3 (15,0) - 1 (11,1) 1 (10,0) 
Mais de 26 anos 3 (30,0) 5 (25,0) - 1 (11,1) 1 (10,0) 
Sem informação 2 (20,0) 4 (20,0) - 1 (11,1) 7 (70,0) 

Total 10 (100,0) 
20 

(100,0) 
2 (100,0) 9 (100,0) 10 (100,0) 

Especialidade 
(Cirurgião Dentista) 

     

Sim 5 (100,0) 10 (83,3) - 7 (100,0) 2 (100,0) 
Não - 2 (16,7) - - - 

Total 5 (100,0) 
12 

(100,0) 
- (100,0) 2 (100,0) 

 
 

A tabela 9 demonstra os valores absolutos e percentuais da identificação dos 

profissionais de Odontologia da rede pública de Maringá/PR, nos casos de violência 

interpessoal, e as respectivas categorias profissionais de estudo. 
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Tabela 9 – Caracterização sócio demográfica da amostra segundo questão “Ao longo de sua 
carreira profissional você já identificou algum caso com sinais e sintomas de violência 
interpessoal?”. 

 

Variáveis 

Ao longo de sua carreira profissional você já 
identificou algum caso com sinais e sintomas de 

violência interpessoal? 

Sim Não 

n (%) n (%) 

Gênero   

Masculino 4 (33,3) 6 (21,4) 

Feminino 8 (66,7) 22 (78,6) 

Faixa Etária   
20 a 29 anos - 2 (7,1) 

30 a 39 anos 2 (16,7) 4 (14,3) 

40 a 49 anos 5 (41,7) 13 (46,4) 
50 a 59 anos 5 (41,7) 7 (25,0) 

60 a 69 anos - 2 (7,1) 

Formação Profissional   
Cirurgião Dentista 7 (58,3) 13 (46,4) 
Auxiliar de Saúde Bucal 5 (41,7) 14 (50,0) 

Técnico de Saúde Bucal - 1 (3,6) 

Tempo de Formação   
De 0 a 5 anos - 4 (14,3) 
De 6 a 10 anos - 2 (7,1) 

De 11 a 15 anos 1 (8,3) 2 (7,1) 

De 16 a 20 anos 2 (16,7) 2 (7,1) 
De 21 a 25 anos 2 (16,7) 3 (10,7) 

Mais de 26 anos 3 (25,0) 5 (17,9) 

Sem informação 4 (33,3) 10 (35,7) 

Total 12 (100,0) 28 (100,0) 

Especialidade 
(Cirurgião Dentista) 

  

Sim 6 (85,7) 12 (92,3) 
Não 1 (14,3) 1 (7,7) 

Total 7 (100,0) 13 (100,0) 

 
 
 

Para cruzamento entre duas variáveis categóricas, a técnica estatística usada 

para análise foram as tabelas cruzadas com teste qui-quadrado. Uma tabela cruzada 

mostra o número de casos em cada categoria, definida por dois ou mais grupos de 

variáveis categóricas. O teste qui-quadrado testa a hipótese de que as variáveis em 

uma tabela cruzada são independentes, ou seja, não há relação entre elas. Quando 

se tem um p-valor significante (< 0,050) rejeita-se esta hipótese, ou seja, há alguma 

relação entre estas variáveis. O teste qui-quadrado não é executado quando se tem 

células com resultados esperados menores do que cinco, em cuja situação foi 

utilizado o teste Exato de Fisher (para tabelas 2x2) ou a razão da verossimilhança 

caso a variável admitiu mais de duas categorias. 
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A tabela 10 demonstra os valores absolutos e percentuais entre o cruzamento 

de gênero com as seguintes variáveis: conceito, sinais/sintomas, conduta legal e 

identificação do caso. 

 
Tabela 10 – Resultados do cruzamento do gênero com as seguintes variáveis: conceito, 
sinais/sintomas, conduta legal e identificação de caso. 

Variáveis 

Gênero 

p-valor Masculino Feminino 

n (%) n (%) 

Conceito    

Violência física 8 (80,0) 26 (86,7) 0,629** 

Violência psicológica 9 (90,0) 24 (80,0) 0,656** 

Violência moral 3 (30,0)         6 (20,0) 0,665** 

Violência sexual          0 (0,0)         4 (13,3) 0,556** 

Abandono  1 (10,0)         1 (3,3) 0,442** 

Negligência 0 (0,0)         1 (3,3) 1,000** 

Sinais / Sintomas    

Lesão física 7 (70,0) 23 (76,7) 0,689** 

Dano psicológico 7 (70,0) 21 (70,0) 1,000** 

Deficiência de desenvolvimento 3 (30,0) 9 (30,0) 1,000** 

Conduta Legal    

Conselho tutelar 7 (70,0) 13 (43,3) 0,144* 

Aconselhamento e orientação 2 (20,0) 8 (26,7) 1,000** 

Comunicar responsável pelo setor 1 (10,0) 9 (30,0) 0,401** 

Ministério Público 1 (10,0) 8 (26,7) 0,404** 

Juizado da Infância e Juventude 0 (0,0)          2 (6,7) 1,000** 

Já identificou algum caso   

0,451** Sim 4 (40,0) 8 (26,7) 

Não 6 (60,0) 22 (73,3) 

Total 10 (100,0) 30 (100,0) - 

* Teste qui-quadrado 
** Teste exato de Fisher 

 
 

Não foram encontrados resultados estatisticamente significantes no 

cruzamento do gênero com: conceito, sinais/sintomas, conduta legal e identificação 

de caso. 

A tabela 11 demonstra os valores absolutos e percentuais entre o cruzamento 

da faixa etária com as seguintes variáveis: conceito, sinais/sintomas, conduta legal e 

identificação do caso. 

 

Tabela 11 – Resultados do cruzamento da faixa etária com as seguintes variáveis: conceito, 

sinais/sintomas, conduta legal e identificação de caso. 

Variáveis 
Faixa etária 

p-valor 
20 a 29 30 a 39 40 a 49 50 a 59 60 a 69 
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n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

Conceito       
Violência física 1 (50,0) 5 (83,3) 16 (88,9) 10 (83,3) 0 (0,0) 0,687** 
Violência psicológica 2 (100,0) 4 (66,7) 14 (77,8) 11 (91,7) 2 (100,0) 0,477** 
Violência moral 2 (100,0) 1 (16,7) 2 (11,1) 3 (25,0) 1 (50,0) 0,077** 
Violência sexual 0 (0,0) 3 (50,0) 1 (5,6) 0 (0,0) 0 (0,0) 0,041** 
Abandono 0 (0,0) 0 (0,0) 2 (11,1) 0 (0,0) 0 (0,0) 0,505** 
Negligência 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (5,6) 0 (0,0) 0 (0,0) 0,804** 

Sinais / Sintomas       
Lesão física 1 (50,0) 4 (66,7) 14 (77,8) 10 (83,3) 1 (50,0) 0,750** 
Dano psicológico 2 (100,0) 3 (50,0) 12 (66,7) 9 (75,0) 2 (100,0) 0,387** 
Deficiência de 
desenvolvimento 

0 (0,0) 2 (33,3) 5 (27,8) 3 (25,0) 2 (100,0) 0,167** 

Conduta Legal       
Conselho tutelar 2 (100,0) 2 (33,3) 9 (50,0) 6 (50,0) 1 (50,0) 0,485** 
Aconselhamento e 
orientação 

0 (0,0) 0 (0,0) 5 (27,8) 3 (25,0) 2 (100,0) 0,037** 

Comunicar responsável 
setor 

0 (0,0) 1 (16,7) 5 (27,8) 3 (25,0) 1 (50,0) 0,728** 

Ministério Público 0 (0,0) 4 (66,7) 4 (22,2) 1 (8,3) 0 (0,0) 0,060** 
Juizado da Infância 
Juventude 

0 (0,0) 1 (16,7) 1 (5,6) 0 (0,0) 0 (0,0) 0,600** 

Já identificou algum 
caso 

     
 

0,454** Sim 0 (0,0) 2 (33,3) 5 (27,8) 5 (41,7) 0 (0,0) 
Não 2 (100,0) 4 (66,7) 13 (72,2) 7 (58,3) 2 (100,0) 

Total 2 (100,0) 6 (100,0) 
18 

(100,0) 
12 

(100,0) 
2 (100,0) - 

* Teste qui-quadrado 
** Razão de Verossimilhança 

 
 

Encontrado resultado estatisticamente significante no cruzamento da faixa 
etária com: 
 
Conceito de violência: Sexual (0,041) 
 
Conduta legal: Aconselhamento e orientação (0,037) 
 

A tabela 12 demonstra os valores absolutos e percentuais entre o cruzamento 

da formação profissional com as seguintes variáveis: conceito, sinais/sintomas, 

conduta legal e identificação do caso. 

 
 

Tabela 12 – Resultados do cruzamento da formação profissional com as seguintes variáveis: 
conceito, sinais/sintomas, conduta legal e identificação de caso. 

Variáveis 

Formação Profissional 

p-valor CD ASB 

n (%) n (%) 

Conceito    

Violência física 18 (90,0) 16 (84,2) 0,661** 

Violência psicológica 16 (80,0) 17 (89,5) 0,661** 

Violência moral 6 (30,0) 3 (15,8) 0,451** 
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Violência sexual 2 (10,0) 2 (10,5) 1,000** 

Abandono 1 (5,0) 1 (5,3) 1,000** 

Negligência 0 (0,0) 1 (5,3) 0,487** 

Sinais / Sintomas    

Lesão física 17 (85,0) 13 (68,4) 0,273** 

Dano psicológico 13 (65,0) 15 (78,9) 0,333* 

Deficiência de desenvolvimento 7 (35,0) 5 (26,3) 0,557* 

Conduta Legal    

Conselho tutelar 12 (60,0) 8 (42,1) 0,264* 

Aconselhamento e orientação 5 (25,0) 5 (26,3) 1,000** 

Comunicar responsável pelo setor 2 (10,0) 7 (36,8) 0,065** 

Ministério Público 7 (35,0) 2 (10,5) 0,127** 

Juizado da Infância e Juventude 0 (0,0) 2 (10,5) 0,231** 

Já identificou algum caso   

0,557* Sim 7 (35,0) 5 (26,3) 

Não 13 (65,0) 14 (73,7) 

Total 20 (100,0) 19 (100,0) - 

* Teste qui-quadrado 
** Teste exato de Fisher 
 

 
Não foram encontrados resultados estatisticamente significantes no 

cruzamento da formação profissional com: conceito, sinais/sintomas, conduta legal e 

identificação de caso. 

 A tabela 13 demonstra os valores absolutos e percentuais entre o 

cruzamento do tempo de formação dos profissionais com as seguintes variáveis: 

conceito, sinais/sintomas, conduta legal e identificação do caso. 

 

Tabela 13 – Resultados do cruzamento do tempo de formação com as seguintes variáveis: 
conceito, sinais/sintomas, conduta legal e identificação de caso. 

Variáveis 

Tempo de Formação 

p-valor 
0 a 5 
 Anos 

6 a 10 
 anos 

11 a 15  
anos 

16 a 20 
 anos 

21 a 25 
anos 

 Mais de  
26 anos 

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

Conceito        
Violência física 3 (75,0) 2(100,0) 2 (66,7) 3 (75,0) 5(100,0) 8(100,0) 0,328** 
Violência 
psicológica 

4(100,0) 1 (50,0) 2 (66,7) 3 (75,0) 4 (80,0) 7 (87,5) 0,649** 

Violência moral 2 (50,0) 0 (0,0) 1 (33,3)  0 (0,0) 1 (20,0)  3 (37,5) 0,376** 
Violência sexual 0 (0,0) 0 (0,0) 2 (66,7)  0 (0,0) 0 (0,0)  0 (0,0) 0,068** 
Abandono 0 (0,0) 0 (0,0)  0 (0,0) 1 (25,0) 0 (0,0)  0 (0,0) 0,553** 
Negligência - - - - - - - 

Sinais / 
Sintomas 

       

Lesão física 2 (50,0) 2(100,0) 3(100,0) 4(100,0) 4(80,0) 6 (75,0) 0,315** 
Dano 
Psicológico 

3 (75,0) 1 (50,0) 2 (66,7) 1 (25,0) 5(100,0) 5 (62,5) 0,195** 

Deficiência de 
desenvolvimento 

0 (0,0) 0 (0,0) 1 (33,3) 0 (0,0) 2 (40,0) 4 (50,0) 0,124** 

Conduta Legal        
Conselho tutelar 4(100,0) 0 (0,0) 1 (33,3) 3 (75,0) 3 (60,0) 5 (62,5) 0,109** 
Aconselhamento 0 (0,0) 1 (50,0) 0 (0,0) 2 (50,0) 2 (40,0) 3 (37,5) 0,264** 
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e orientação 
Comunicar 
responsável 
setor 

0 (0,0) 1 (50,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (20,0) 1 (12,5) 0,442** 

Ministério 
Público 

1 (25,0) 1 (50,0) 
3 

(100,0) 
1 (25,0) 1 (20,0) 1 (12,5) 0,098** 

Juizado da 
Infância  
Juventude 

1 (25,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (25,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0,403** 

Já identificou  
algum caso 

      
 

0,367** Sim 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (33,3) 2 (50,0) 2 (40,0) 3 (37,5) 
Não 4(100,0) 2(100,0) 2(66,47) 2 (50,0) 3 (60,0) 5 (62,5) 

Total 4(100,0) 2(100,0) 3(100,0) 4(100,0) 5(100,0) 8(100,0) - 

* Teste qui-quadrado 
** Razão de Verossimilhança 

 
 

Não foram encontrados resultados estatisticamente significantes no 

cruzamento do tempo de formação com: conceito, sinais/sintomas, conduta legal e 

identificação de caso. 

A tabela 14 demonstra os valores absolutos e percentuais entre o cruzamento 

das especialidades dos cirurgiões dentistas com as seguintes variáveis: conceito, 

sinais/sintomas, conduta legal e identificação do caso. 

 

Tabela 14 – Resultados do cruzamento da especialização (Cirurgião Dentistas) com as 
seguintes variáveis: conceito, sinais/sintomas, conduta legal e identificação de caso. 

Variáveis 

Especialização 

p-valor Sim Não 

n (%) n (%) 

Conceito    

Violência física 16 (88,9) 2 (100,0) 1,000** 

Violência psicológica 14 (77,8) 2 (100,0) 1,000** 

Violência moral 4 (22,2) 2 (100,0) 0,079** 

Violência sexual 2 (11,1) 0 (0,0) 1,000** 

Abandono 1 (5,6) 0 (0,0) 1,000** 

Negligência - - - 

Sinais / Sintomas    

Lesão física 16 (88,9) 1 (50,0) 0,284** 

Dano Psicológico 11 (61,1) 2 (100,0) 0,521** 

Deficiência de desenvolvimento 6 (33,3) 1 (50,0) 1,000** 

Conduta Legal    

Conselho tutelar 10 (55,6) 2 (100,0) 0,495** 

Aconselhamento e orientação 5 (27,8) 0 (0,0) 1,000** 

Comunicar responsável pelo setor 2 (11,1) 0 (0,0) 1,000** 

Ministério Público 7 (38,9) 0 (0,0) 0,521** 

Juizado da Infância e Juventude - - - 

Já identificou algum caso   

1,000** Sim 6 (33,3) 1 (50,0) 

Não 12 (66,7) 1 (50,0) 
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Total 18 (100,0) 2 (100,0) - 

* Teste qui-quadrado 
** Teste exato de Fisher 

 
 

Não foram encontrados resultados estatisticamente significantes da 

especialização com: conceito, sinais/sintomas, conduta legal e identificação de caso. 

 

4 DISCUSSÃO 

 

        A definição do conceito de violência doméstica, segundo Day et al. (2003), 

caracteriza-se como qualquer ação ou ato omissório que possa prejudicar de alguma 

forma a integridade física e psicológica de um indivíduo membro de uma família, 

ferindo o seu direito ou liberdade de se desenvolver.  

        Importantes estudos sobre maus-tratos evidenciam a escassez de informações 

sobre notificação compulsória de violência interpessoal no âmbito da Odontologia. 

Alguns profissionais desta área, de acordo com Chaim (2001), quando confrontados 

com casos compatíveis a este tipo de violência, demonstraram não obter total 

conhecimento sobre qual a conduta adequada a ser tomada após o diagnóstico, 

portanto, desconhecendo a obrigação de notificar os casos diagnosticados e as 

penalidades que possam ser aplicadas a eles, caso não os reportem. 

        Profissionais da área de Odontologia da rede pública de Maringá-PR, 

especificamente cirurgiões-dentistas que possuem ou não alguma especialidade 

registrada no CFO, técnicos e auxiliares de saúde bucal, das Unidades Básicas de 

Saúde da Zona 7, UBS Morangueira, UBS Aclimação, UBS Cidade Alta, UBS Tuiuti, 

UBS São Silvestre, UBS Alvorada I, UBS Iguaçu e Policlínica Zona Norte, foram 

convidados a colaborar e participar deste referente estudo, totalizando 85 

participantes de ambos os sexos, com faixa etária de 20 à 69 anos de idade. 

Foi entregue, juntamente ao questionário semiestruturado, um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para a participação dos profissionais no 

estudo a ser realizado, tendo apenas 40 (47,0%) destes concordado e o respondido 

de forma completa. Entretanto, algumas pessoas se recusaram a participar do 

mesmo, resultando em um valor de recusa de 45 (53%) indivíduos.  
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A pesquisa foi composta por um perfil de atuantes de 10 (25,0%) profissionais 

do gênero masculino e 30 (75,0%) do gênero feminino. Participaram no total 19 

(47,5%) auxiliares de saúde bucal, além de 1 (2,5%) técnico de saúde bucal e 20 

(50,0%) cirurgiões-dentistas. (Tabela1). Dentre eles, como expresso na tabela 2, 18 

(90,0%) cirurgiões-dentistas especialistas, concentrados em maior número nas áreas 

de atuação em 4 (22,2%) endodontia e 4 (22,2%) odontopediatria. A tabela 1 

evidencia que a faixa etária predominante entre os entrevistados que responderam 

ao questionário foi de 18 (45,0%) com 40 a 49 anos de idade e 8 (20,0%) com mais 

de 26 anos de tempo de formação.  

        De acordo com o estudo, as porcentagens mais significativas indicam que os 

participantes conceituam violência como sendo um ato de 34 (85,0%) violência 

física, seguida de 33 (82,5) violência psicológica. Fortalecendo a conceituação dos 

profissionais, foram apontados como principais sinais e sintomas observados em 

casos que englobam este tema 30 (75,0%) lesão física e 28 (70,0%) dano 

psicológico. (Tabela 3).  

        Assemelhando-se e reforçando os resultados obtidos, destaca-se um estudo 

realizado por Sousa et al. (2014), na cidade de Feira de Santana- BA, baseado em 

dados que foram coletados das fichas de notificação do Sistema de Vigilância de 

Violências e Acidentes (VIVA) relacionados aos casos de vítimas de distintas formas 

de violência, atendidos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) entre os anos 

de 2009 à 2011. No referente estudo, a forma que apareceu com maior frequência 

foi a violência física (41,8%). Dentre os meios de agressão, constatou-se que os 

mais relatados foram força corporal (40,0%) e ameaça verbal (32,8%). 

        Em relação a qual conduta legal deve ser tomada frente a uma suspeita de um 

caso de violência, evidenciada na tabela 3, a mais citada foi 20 (50,0%) comunicar 

ao conselho tutelar. Contudo, um total de 12 (30,0%) profissionais afirmam ter 

identificado pelo menos um caso como este, que inclusive, apresentavam sinais e 

sintomas como os citados acima. Porém, quando foi necessário adotar uma conduta 

real, observa-se na tabela 4, que apenas 2 (16,7%) dos mesmos comunicaram o 

caso ao conselho tutelar. Tais resultados são semelhantes ao estudo de Cairns; 

Mok; Welbury (2005), administrado a cirurgiões-dentistas na Escócia. Dentre os 

pesquisados, 21% demonstraram capacidade para reconhecer sinais e sintomas que 
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indiquem algum tipo de abuso, porém não obtiveram o conhecimento necessário 

para indicar qual seria a conduta cabível a estes casos.  

        De acordo com o observado na tabela 3, foi unânime a concordância entre os 

profissionais sobre a importância do conhecimento do tema pelo cirurgião-dentista e 

os profissionais de saúde, totalizando 40 (100,0%) da amostra do estudo. Contudo, 

mesmo diante deste resultado, 4 (10,0%) profissionais acreditam não ser 

responsabilidade dos mesmos diagnosticar casos de violência e 2 (5,0%) não tem 

interesse de receber informações sobre como identificar e encaminhar os casos. 

Esta falta de informação pode ser expressa no estudo pelo pequeno número de 5 

(12,5%) profissionais que afirmaram ter obtido alguma informação sobre o assunto 

em cursos de graduação em Odontologia, cursos técnicos na área da saúde ou 

especializações. Estes dados corroboram com a observação relatada no estudo de 

Chaim; Daruge; Gonçalves (2004), que apontam ser de suma importância adicionar 

aos cursos de graduação e currículos de pós-graduação, disciplinas que acerquem 

sobre a responsabilidade e importância do papel do cirurgião-dentista no diagnóstico 

de violência interpessoal.  

        O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) prevê que os casos suspeitos 

ou confirmados de violência contra a criança e o adolescente sejam notificados ao 

Conselho Tutelar ou à autoridade competente da localidade (BRASIL, 2003). A 

principal ferramenta de notificação compulsória envolvendo violência interpessoal é 

a ficha do Sistema de Informação de Agravos de Notificação - SINAN. 

          Porém de acordo com a tabela 5, apenas 8 (20,0%) dos profissionais tem 

conhecimento da existência desta ficha. Dentre eles 2 (5,0%) dos participantes 

sabem como preenchê-la corretamente e somente 1 (2,5%) já a utilizou para seus 

devidos fins. Esses dados podem ser explicados por vários motivos, alguns deles, 

segundo o estudo realizado por Pires et al. (2005), analisando fichas de notificação 

compulsória que foram encaminhadas à Secretaria Municipal de Saúde de São José 

do Rio Preto- SP entre os anos de 2002 à 2005 vão desde dificuldades em identificar 

e preencher corretamente a ficha de notificação, e classificação incorreta da 

natureza da violência, a desconhecimento da existência da ficha. 
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Figura 1: Fluxograma de encaminhamento em casos de notificação compulsória (DARUGE; DARUGE 

JR; FRANCESQUINI JR, 2016). 
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Quadro 1: Legislação referente à notificação de violência no Brasil (ROVIDA, GARBIN, 2003). 

LEGISLAÇÃO CONTEÚDO 

Lei das Contravenções Penais O art. 66 do Decreto‐Lei no 3.688, de 3 

de outubro de 1941, reza que é crime o 

médico, ou qualquer profissional que 

exerça profissão sanitária, deixar de 

comunicar à autoridade competente a 

ocorrência de um crime de que tenha 

conhecimento por meio do exercício 

laboral. 

 

Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA) 

Criado por meio da Lei no 8.069, de 13 

de julho de 1990, prevê̂ como infração 

administrativa “deixar o médico, 

professor ou responsável por 

estabelecimento de atenção à saúde e 

do ensino fundamental, pré‐escola ou 

creche, de comunicar as autoridades 

competentes os casos de que tenha 

conhecimento, envolvendo suspeita ou 

confirmação de maus tratos contra a 

criança ou o adolescente”. 

Portaria MS/GM no 737 De 16 de janeiro de 2001, cria a Politica 

Nacional de Redução da 

Morbimortalidade por Acidentes e 

Violências. 

Portaria MS/GM no 1.968 Criada em 2001, torna compulsória a 

notificação, aos conselhos tutelares, à 

vara da infância e da juventude e/ou às 

autoridades legais, de casos de suspeita 

ou de confirmação de maus tratos contra 

crianças e adolescentes atendidos pelo 

sistema único de saúde (SUS). A não 

comunicação constitui infração 

administrativa sujeita a multa. 

Estatuto do Idoso  

Instituído pela Lei no 10.741, de 1° de 

outubro de 2003, torna responsabilidade 

dos profissionais de saúde e das 

instituições notificar ao Conselho do 

Idoso (municipal, estadual ou federal) ou 

a outra autoridade os casos de abusos 

contra idosos. Inclui‐se aí o Ministério 
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Publico ou, em casos mais graves, a 

autoridade policial. Teve redação 

modificada pela Lei no 12.461, de 26 de 

julho de 2011 

 

Lei no 10.778 

De 24 de novembro de 2003, estabelece 

a notificação compulsória, no território 

nacional, de violência contra a mulher 

que for atendida em serviços públicos ou 

privados de saúde. O art. 3° trata do 

caráter sigiloso da notificação. Quanto à 

denúncia dos casos, só́ poderá́ ser 

realizada com o conhecimento e a 

autorização da vítima ou responsável, 

exceto em casos de risco à comunidade 

ou à vítima 

Portaria n° 104 De 25 de janeiro de 2011, define a 

relação de doenças e agravos de 

notificação compulsória em todo o 

território nacional, dentre eles os casos 

de violência. Estabelece fluxos, critérios, 

responsabilidades e atribuições aos 

profissionais de saúde. Em seu art. 7o, 

define que “[...] a notificação compulsória 

é obrigatória a todos os profissionais de 

saúde, médicos, enfermeiros, 

odontólogos, médicos veterinários, 

biólogos, biomédicos, farmacêuticos e 

outros no exercício da profissão, bem 

como os responsáveis por organizações 

e estabelecimentos públicos e 

particulares de saúde e de ensino [...]”. 

 

 

 

5 CONCLUSÃO 

 

A partir do presente estudo, conclui-se que: 

1- A maior parte dos profissionais de saúde bucal avaliados não recebeu 

nenhuma informação sobre o tema em sua vida pessoal, e desconhecem a 
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ficha de notificação de violência. Porém todos os pesquisados, gostariam de 

receber mais informações sobre o tema. 

2- Os profissionais souberam relatar os conceitos e sinais/ sintomas da violência; 

sendo, a violência física, e violência psicológica, observadas com mais 

frequência. A faixa etária de 40 a 49 anos, demonstrou maior conhecimento 

sobre os sinais e sintomas encontrados em vítimas de violência. 

3- A maioria dos profissionais não tem conhecimento sobre a ficha de notificação 

de violência, e os poucos que conhecem, não sabem como preenchê-la 

adequadamente. 

4- Grande parte dos profissionais também não souberam informar a conduta 

legal a ser tomada, e qual o órgão competente deveriam notificar. 

Consequentemente a conduta adotada pelos profissionais frente a casos de 

violência, não foi a mais correta. Sendo assim, faz-se necessário uma 

aproximação maior entre os profissionais e o tema abordado, para que 

possam diagnosticar e conduzir casos de violência de forma adequada e 

correta. 
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APÊNDICE A- INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

Identificação do profissional  

Idade: ___ anos.  

Sexo: (  ) M (  ) F 

Cirurgião Dentista (  )         Auxiliar de Saúde Bucal (  )       Técnico de Saúde Bucal (  ) 

Em que ano ingressou no Serviço Público____________________________________. 

Em caso de cirurgião dentista, tem alguma especialidade registrada no CFO? 

Sim (  )     Não (  ) 

Qual(is):________________________________________________________________________ 

Tempo de formação em anos: 

(  ) De 0 a 05 anos 

(  )  06 a 10 anos 

(  ) De 11 a 15 anos 

(  ) De 16 a 20 anos 

(  ) De 21 a 25 anos. 

(  ) Mais de 26 anos 

1) O que você entende por violência? 

_________________________________________________________________________________ 

2) Quais os sinais e sintomas que podem ser observados em caso de violência interpessoal?  

_________________________________________________________________________________ 

3) Qual deveria ser a conduta do dentista ou profissional da saúde ao suspeitar de um caso de 

violência interpessoal? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________.

4) Você acha importante o conhecimento do tema elo cirurgião dentista e profissionais da saúde? 

(  ) Sim     (  ) Não 
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5) Você obteve alguma informação sobre violência interpessoal durante seu curso de graduação em 

Odontologia, curso técnico na área da saúde ou especialização? 

(  ) Sim      (  ) Não 

6) Em caso afirmativo, qual a fonte de informação? 

(  ) Aula teórica ministrada na própria faculdade ou curso. 

(  ) Seminário desenvolvido sobre o tema na faculdade ou curso. 

(  ) Palestras em congressos ou outros eventos científicos. 

(  ) Revistas científicas. 

(  ) Livros de Odontologia.  

(  ) Outros.Qual:___________________________________________________________________. 

7) Você gostaria de receber informações sobre a identificação e encaminhamento de casos de 

suspeita de violência interpessoal? 

(  ) Sim      (  ) Não 

8) Você acha que é responsabilidade do cirurgião dentista e profissionais da saúde diagnosticar 

casos de violência interpessoal? 

(  ) Sim      (  ) Não 

9) Ao longo de sua carreira profissional você já identificou algum caso com sinais e sintomas de 

violência interpessoal? 

(  ) Sim      (  ) Não 

10) Em caso afirmativo, qual foi sua atitude perante a situação de violência? 

_________________________________________________________________________________ 

11) Você conhece a ficha de notificação de violência interpessoal do SINAN? 

(  )Sim      (  ) Não 

12) Você já utilizou esta ficha? (  ) Sim     (  ) Não 

13) Você sabe como preenchê-la? (  ) Sim      (  ) Não 

13) Descreva de acordo com o SINAN como preenchê-la corretamente (número de vias, quando e 

como notificar e onde encaminhar a vítima?)                                                           -

________________________________________________________________________________ 



33 

 

APÊNDICE B- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

“Conhecimento dos Profissionais de Odontologia da Rede Pública de Maringá-PR em Relação 

à Notificação de Violência Interpessoal” 

Declaro que fui satisfatoriamente esclarecido pelos pesquisadores Marcelo Augusto de Amaral e 

Daniela Minatti, em relação aminha participação no projeto de pesquisa intitulado “Conhecimento dos 

Profissionais de Odontologia da Rede Pública de Maringá-PR em Relação à Notificação de Violência 

Interpessoal” cujo objetivo é verificar o conhecimento do profissional de Odontologia em relação ao 

diagnóstico e atitude em caso de violência interpessoal. Os dados serão coletados através de um 

questionário semiestruturado com perguntas abertas e objetivas, entregues e recolhidas em seu 

próprio ambiente de trabalho pelo pesquisador. Estou ciente e autorizo a realização dos 

procedimentos acima citados e a utilização dos dados originado destes procedimentos para fins 

didáticos e de divulgação em revistas científicas brasileiras ou estrangeiras, contanto que seja 

mantido sigilo, as informações relacionadas á minha privacidade, bem como garantindo meu direito 

de receber a resposta a qualquer pergunta ou esclarecimento de dúvidas acerca dos procedimentos, 

riscos e benefícios relacionados á pesquisa, além  de que se cumpra a legislação em caso de dano. 

É possível retirar o meu consentimento a qualquer hora, e deixar de participar do estudo sem que 

isso traga qualquer prejuízo a minha pessoa. Desta forma, concordo voluntariamente e dou meu 

consentimento, sem ter sido submetido a qualquer tio de pressão ou coação. 

Eu,______________________________________________________________________________, 

após ter lido e entendido as informações e esclarecido todas as minhas dúvidas referente a este 

estudo com o professor Marcelo Augusto de Amaral, CONCORDO VOLUNTARIAMENTE, em 

participar da pesquisa. 

UBS:_________________________________________ Maringá, __/__/2019. 

Nome e assinatura_________________________________________________________________. 

Eu, Marcelo Augusto de Amaral, declaro que forneci todas as informações referentes ao estudo, ao 

profissional. Para maiores esclarecimentos, entrar em contato com os pesquisadores nos endereços 

abaixo relacionados: 

Nome: Marcelo Augusto de Amaral                                    Nome: Daniela Minatti            

Endereço: Av. Guedner, 1610                                             Endereço: Av. Guedner, 1610 

Bairro: Jardim Aclimação                                                    Bairro: Jardim Aclimação 

Cidade: Maringá UF: PR                                                     Cidade: Maringá UF: PR 

Fone: 3027-6360                                                                 Fone: 3027-6360 

e-mail: marcelo.amaral@unicesumar.edu.br                     e-mail: daniela_minatti@hotmail.com 

mailto:marcelo.amaral@unicesumar.edu.br
mailto:daniela_minatti@hotmail.com
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