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A todas as Marias 

“Somos todas Marias... 

Maria das dores... 
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Maria que luta...  

Maria que batalha ... 

Maria que sofre... 

Maria que chora... que sorri... 

Somos todas Marias... 

Como as 3 marias das estrelas... 

Como as marias sem nome ... 

Tantas por aí... tantas que se foram...” 

(Maria Isabel Ribeiro Lopes) 
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RESUMO 
 
A violência contra mulheres é um tipo de crime que atinge o Brasil e diversos países, 
podendo afetar todas as classes sociodemográficas. Dados estatísticos descritos no 
Mapa da Violência constatou que nas duas últimas décadas houve o crescimento da 
violência, particularmente contra a mulher. Objetivo: Traçar o perfil e descrever as 
lesões na região bucomaxilofacial de mulheres, vítimas de violência, periciadas no 
Instituto Médico Legal de Feira de Santana-BA, segundo perfil sociodemográfico da 
vítima, sua relação com o agressor e características do instrumento e da lesão. 
Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo, transversal, realizado a partir de 
análise dos registros de exames odontológicos de lesão corporal, em mulheres 
violentadas, encaminhadas pelas Delegacias e/ou órgãos competentes ao 
Departamento de Polícia Técnica de Feira de Santana. Foram analisadas variáveis 
socioculturais, tipos de instrumentos utilizados para agressão e descrição do tipo de 
lesão encontrada. As lesões foram classificadas em: lesão em tecido mole; em 
tecido periodontal; em tecido duro (dentes) e de tecido ósseo. Resultados: Todas 
vítimas são mulheres periciadas no IML de Feira de Santana- Bahia, solteiras (74%), 
parda (86%), idade entre 12 a 60 anos ou mais, escolaridade: ensino médio (36%), 
vínculo com agressor companheiro ou ex companheiro (53%). Quanto ao tipo de 
lesão: em tecido mole (81,8%), em tecidos periodontais (9,7%), em tecidos duro 
(6%) e em tecido ósseo (2,5%). Discussão: O estudo buscou avaliar a prevalência 
das lesões bucodentais em mulheres violentadas. Conclusão: Baseado neste 
estudo, entende-se a importância da atuação do cirurgião dentista frente ao combate 
à violência de gênero. 
 
PALAVRAS-CHAVES: Violência de Gênero; Odontologia Legal, Lesões 
Bucomaxilofaciais 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 
 

Violence against women is a type of crime that affects Brazil and several countries, 
affecting all sociodemographic classes. Statistical data described in the Violence 
Map found that in the last two decades there was an increase in violence, particularly 
against women. Objective: To profile and describe the lesions in the maxillofacial 
region of women, victims of violence, examined at the Legal Medical Institute of Feira 
de Santana-BA, according to the victim's sociodemographic profile, their relationship 
with the aggressor and characteristics of the instrument and the lesion. Methodology: 
This is a descriptive, cross-sectional study, carried out from the analysis of records of 
dental examinations for bodily injury, in abused women, referred by the Police 
Stations and/or competent bodies to the Technical Police Department of Feira de 
Santana. Sociocultural variables, types of instruments used for aggression and 
description of the type of injury found were analyzed. The injuries were classified 
into: soft tissue injury; in periodontal tissue; in hard tissue (teeth) and bone tissue. 
Results: All victims are women surveyed at the IML in Feira de Santana-Bahia, single 
(74%), brown (86%), aged between 12 and 60 years or more, education: high school 
(36%), bond with partner aggressor or ex partner (53%). As for the type of injury: in 
soft tissue (81.8%), in periodontal tissue (9.7%), in hard tissue (6%) and in bone 
tissue (2.5%). Discussion: The study sought to assess the prevalence of oral lesions 
in abused women. Conclusion: Based on this study, it is understood the importance 
of the role of the dentist in the fight against gender violence. 
 
KEYWORDS: Gender Violence; Forensic Dentistry; Oral and Maxillofacial Injuries 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A prática violenta contra mulheres é crime de caráter de gênero que atinge 

diversos países, não apenas no Brasil, podendo afetar todas as classes sociais, 

idades, nível de escolaridade, entre outros parâmetros. A interação afetuosa é 

claramente semelhante em diferentes situações. Geralmente as vítimas são 

violentadas em seu seio familiar, seja por pais, parentes e, em muitos casos, por 

parceiros ou ex-companheiros (namorado, noivo ou marido) (LAWRENZ et al., 

2018). 

Dados estatísticos descritos no Mapa da Violência constatou que nas duas 

últimas décadas houve o crescimento da violência, particularmente contra a mulher. 

Este dado é importante pois alerta sobre o risco e diversos agravos à saúde física e 

mental da população feminina. A violência doméstica contra mulher é um ato 

criminoso de caráter de gênero que usa artifícios como sofrimento físico, sexual ou 

psicológico, podendo causar morte da vítima, danos morais e/ou materiais, sendo 

comum “tapas, empurrões, murros, estupros e tiros” (WAISELFISZ, 2015; SILVA, 

2010). 

Por se tratar de um assunto delicado e na maioria das vezes negligenciado ou 

visto com naturalidade pela própria vítima, as denúncias muitas vezes não são 

realizadas. O que resulta na inviabilização de estudos precisos por parte das 

delegacias de polícia. O cenário é alarmante e expõe que mais de 1 milhão de 

brasileiras são violentadas por ano e muitas perdem até mesmo sua vida. 

(MALACHIAS, 2017). 

O Brasil ocupa o 5º lugar no ranking de feminicídio do mundo com uma 

mulher vítima de violência seguida de morte a cada 02 horas (MALACHIAS, 2017). A 

Bahia em 2020 ocupou o 3º lugar quando se trata do assunto feminicídio, atrás de 

São Paulo e Minas Gerais (ASCOM TJBA, 2020). 

A notificação das violências tem como instrumento de coleta a Ficha de 

Notificação/Investigação de Violência Doméstica, Sexual e/ou outras Violências. Os 

dados coletados por meio desta ficha são incorporados no Sistema de informação 

de Agravos de Notificação (SINAN). A notificação é obrigatória e um instrumento 

importante no combate à violência e no controle epidemiológico, promovendo uma 
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maior visibilidade do problema, bem como a criação de políticas públicas voltadas a 

sua prevenção (BRASIL, 2007). 

O enfrentamento dessa problemática vem crescendo nos últimos anos, 

principalmente após a criação da Lei 11.340/06, conhecida como Lei Maria da 

Penha. Esta, oportuniza registro de denuncia nas Delegacias de Defesa da Mulher. 

Entretanto, estudos evidenciam que essa problemática nem sempre chega à 

denúncia, pois muitas mulheres se omitem, evitam romper as barreiras e enfrentar 

seu agressor (SANTANA et al., 2011; VELOSO et al., 2013). 

Trata-se de um ato criminoso de caráter de gênero que usa artifícios como 

sofrimento físico, sexual ou psicológico, podendo causar morte da vítima, danos 

morais e/ou materiais, sendo comum “tapas, empurrões, murros, estupros e tiros”, 

resultantes de autoagressões, de agressões interpessoais ou de violência coletiva 

(SILVA, 2010).  O estudo das lesões sofridas por vítimas da violência doméstica 

mostra que a face, a cabeça e a região do pescoço são os alvos mais frequentes de 

traumatismos seguida por braço e mão, regiões estas comumente utilizadas para 

proteção da face (SANTANA et al., 2011; CASTRO, 2011). 

Neste sentido, o presente trabalho teve como objetivo traçar o perfil e 

descrever a prevalência de lesões na região bucomaxilofacial de mulheres, vítimas 

de violência, periciadas no Instituto Médico Legal de Feira de Santana-BA, segundo 

perfil sociodemográfico da vítima, sua relação com o agressor e características do 

instrumento e da lesão. 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

A expressão violência advém do latim violentia e descreve o ato de violar 

outro ou se auto-violar. A violência é um ato expresso a partir da força física ou 

poder, que ameaça o próprio indivíduo ou outra (s) pessoa (s), podendo resultar em 

lesões, morte, danos psicológicos ou transtorno de desenvolvimento. Produzidos 

através de danos como “humilhações, ameaças, ofensas” (MODERNA, 2016). 

A violência contra a mulher tem tipificações legais e divisões específicas que 

Dahlberg (2006), caracteriza em três categorias: violência autodirigida 

(comportamento suicida e agressão auto-infligida); violência interpessoal (ato entre 

membros da família ou parceiros habitualmente ocorrendo no lar ou ocorrem fora do 
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lar entre indivíduos com ou sem relação afetiva ou pessoal); violência coletiva 

(violência cometida por grandes grupos ou por países). 

Esta pode se manifestar de várias formas das mais leves, as mais severas, 

num ciclo sequencial do qual o homicídio é sua forma mais extrema. O artigo 7 da 

Lei 11.340/06 categoriza a violência doméstica e familiar sofrida por mulheres: 

I. a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua 
integridade ou saúde corporal [...]; 
II. a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause 
danos emocional e diminuição da auto-estima ou que lhe prejudique e 
perturbe o pleno desenvolvimento [...] que lhe cause prejuízo à saúde 
psicológica e à autodeterminação.  
III. a violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a 
presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, 
mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força [...]; 
IV. a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure 
retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, 
instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou 
recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas 
necessidades;  
V. a violência moral, entendida como qualquer conduta que configure 
calúnia, difamação ou injúria.” (BRASIL, 2006, p.1859). 
 

Muitas vezes os agressores são pessoas do círculo pessoal da vítima: pais, 

filhos, namorados, ex-namorados e maridos. A Lei 11.340/06, subdivide a violência 

de gênero nos seguintes conceitos: Violência Doméstica que ocorre no local de 

convívio dos envolvidos com ou sem vínculo familiar, Violência Familiar que é a ação 

que compreende o âmbito familiar, com indivíduos aparentados por laços naturais ou 

afinidade, e a Violência Conjugal, pratica realizada por íntimos que possuem ou 

possuíram relação com a vítima (CASTRO, 2011). 

As relações estabelecidas pela sociedade ao longo dos anos atribuíram 

diferentes papéis e educação aos homens e as mulheres. Para o sexo masculino, 

historicamente, foi estabelecido o domínio, espaços públicos, e a agressividade. 

Para os indivíduos do sexo feminino restou o ser expressivo e delicado, considerado 

muitas vezes como: o “sexo frágil” (PEREIRA, 2010). 

Não importa a forma como as culturas se organizaram, a diferença entre 

masculino e feminino sempre foi hierarquizada. No Brasil Colônia, o patriarcalismo 

brasileiro conferia aos homens uma posição hierárquica superior às mulheres, qual 

seja, de domínio e poder, sob o qual os “castigos” e até o assassinato de mulheres, 

pelos seus maridos, eram autorizados pela legislação (CAPUA, 2019, p.175). 

As vítimas, envolvidas em crimes de violência, são geralmente mulheres ou 

adolescentes inseridas num contexto familiar ou em relações que não possuem 
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limites. As agressões independem da cor, classe social, credo, idade ou nível de 

escolaridade (REZENDE, 2007). 

No Brasil, estudo de base populacional realizado com amostra 
representativa de 15 anos ou mais mostrou que 43% das brasileiras 
declararam ter sofrido violência praticada por um homem na vida; um terço 
admitiu ter sofrido alguma forma de violência física, 13% sexual e 27% 
psicológica. Maridos, ex-maridos, namorados e ex-namorados foram os 
principais agressores, variando de 88% dos autores de tapas e empurrões a 
79% dos perpetradores de relações sexuais forçadas. (SANTOS, 2020, p. 
799). 
 

A luta das mulheres por igualdade e redução nas violências sofridas 

cotidianamente não pararam e em 2006 foi criada a Lei Maria da Penha com o 

objetivo de criar mecanismos para prevenir, unir e erradicar a Violência contra a 

Mulher estabelecendo medidas de assistência e proteção para estas (DARIGON, 

2018).  

Deslandes et al. (2000) avaliaram os registros de 72 mulheres, que deram 

entrada em dois hospitais públicos do Rio de Janeiro e registraram que a região de 

face e cabeça são as áreas mais afetadas durante uma agressão, especialmente os 

olhos e mandíbula. 

Cintra (2004) avaliou laudos periciais de 2001 e 2002 do Instituto Médico 

Legal (IML) da mesma região, concluindo que o “soco” é o principal agente causador 

dos traumas de cabeça e face, com predomínio, em mulheres, de lesões na maxila e 

mandíbula, resultando em mobilidade, fratura e perda de elementos dentários. 

Através da notificação de violência contra a mulher, garante-se um espaço 

específico de autorização da mulher para o seguimento de suas informações aos 

órgãos competentes, agilizando a tramitação do processo para a obtenção, se 

necessário, de medidas protetivas de urgência (BRASIL, 2008). 

Embora haja um crescimento do número de denúncias realizadas pelas 

mulheres ainda há muitas que se silenciam por questões como: “medo, vergonha, 

dependência afetiva, por se considerarem em condição inferior ao agressor e muitas 

vezes por desacreditarem nas instituições jurídicas” (GARBIN et al., 2006). 

A Violência doméstica, violência de gênero e violência contra mulheres em 

algumas situações são dificilmente observadas por profissionais de saúde através 

da observação, no caso das violências de natureza física são mais facilmente 

identificadas até mesmo por cirurgiões dentistas (SILVA, 2010). 

A Odontologia Legal aplica conhecimento de variadas áreas interligada a 

interesses do Direito. No entanto sua avaliação descrita no laudo pericial auxilia na 
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decisão judicial e não julga, não acusa e não defende. Seu papel é descrever os 

fatos afim de esclarecer o ocorrido, desta forma sua presença é de extrema 

importância na avaliação de lesões com traumas orofaciais (PARES, 2007). 

O Perito Odontolegista faz parte do grupo de peritos de natureza criminal 
previstos na Lei 12.030/09, podendo ser lotado em um IML tendo sua 
atuação regulamentada pela Lei n° 5.081/66 e artigos 63 e 64 da Resolução 
CFO - 63/2005, os quais discorrem sobre suas áreas de competência, isto 
é, perícia em foro civil, criminal (identificação humana, tanatologia forense, 
elaboração de expedientes odontolegais e traumatologia odontolegal) 
trabalhista e em área administrativa.(COUTINHO, 2013, p. 2). 
 

É importante mencionar que a documentação produzida em decorrência dos 

atendimentos odontológicos, geralmente, possui finalidade clínica e propicia ao 

profissional, a qualquer momento, a consulta sobre o estágio em que se encontra o 

tratamento de seu paciente, a análise dos procedimentos que devem ser efetuados 

bem como podem servir de registro das violências sofridas, ou seja, além da 

possibilidade de acompanhamento clínico, a documentação serve como prova 

passível de ser utilizada com finalidade jurídica ou pericial (COUTINHO, 2013). 

 

3 METODOLOGIA  

 

Trata-se de um estudo descritivo, transversal, realizado a partir de análise dos 

registros de exames odontológicos de lesão corporal, realizado em mulheres, 

vítimas de violência, encaminhadas pelas Delegacias /ou outros órgãos competentes 

ao Departamento de Polícia Técnica de Feira de Santana – Ba. 

Foram analisados laudos emitidos pelos peritos odontolegais para avaliar a 

prevalência de lesões bucomaxilofaciais, através da coleta de informações, 

transcritas para ficha elaborada pelos autores (APÊNDICE 1). As variáveis 

analisadas foram: faixa etária, situação conjugal, fenótipo cor da pele, escolaridade, 

profissão, local de nascimento, estado civil, vínculo com agressor, tipo de 

instrumento utilizado para agressão e descrição do tipo de lesão encontrada. Para 

esta última variável, as lesões foram classificadas em: lesão em tecido mole; lesão 

em tecido periodontal; lesão em tecido duro (dentes) e lesão de tecido ósseo.  

Os dados foram digitalizados e submetidos à análise estatística, sendo 

realizada a análise descritiva das variáveis estudadas com distribuições absolutas, 

percentuais, seguido da interpretação dos dados. 

Quanto aos aspectos éticos foi mantido o anonimato das informações 

relacionadas às perícias, respeitando o disposto na Resolução 466/12. Além disso, o 
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referido projeto foi aprovado pelo o Comitê de Ética em Pesquisa (0090.0.059.000-

10). 

 

4 RESULTADOS 

 

As fichas analisadas foram de indivíduos de sexo feminino, com faixa etária 

acima da 12 anos até 60 anos ou mais (n=58). Com relação a cor de pele, as 

periciadas predominantemente eram pardas (faioderma). Sobre o estado civil a 

grande maioria alegou ser solteira correspondendo a 74%, sendo na sequência 24% 

casada (tabela 1). 

Quanto ao local de nascimento das vítimas verificou-se que todas são do 

estado da Bahia, sendo que mais da metade são naturais da cidade de Feira de 

Santana (n=39) e apenas 19 delas são de cidades vizinhas (próxima a Feira de 

Santana). No que se refere a grau de escolaridade 36% das periciadas relataram 

possuir ensino médio e 24% ensino fundamental. Do total das 58 mulheres apenas 

uma alegou possuir ensino superior. Em relação a profissão o maior percentual são 

de doméstica, diarista ou prestadora de serviços gerais (tabela 1). 

A situação conjugal e o vínculo com o agressor são registros encontrados no 

boletim de ocorrência (B.O.). Este é um aspecto importante de análise pois 

possibilita a identificação da relação da vítima com a agressor, o que auxilia na 

conclusão do perfil da violência (se corresponde violência de gênero ou reflexo da 

criminalidade). De forma mais detalhada, a notificação do IML traz a relação entre às 

vítimas e seus agressores. Esse dado aponta para o maior índice de casos 

passionais, onde 53% dos agressores são companheiros ou ex companheiros da 

vítima como exposto na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Características sócio-demográficas e vínculo do agressor das vítimas de 

violência periciadas no IML de Feira de Santana-BA, 2019 
 

Faixa Etária n % 

0 – 11 anos  0 0 

12 – 17 anos  6 10 
18 – 29 anos  24 41 

30 – 39 anos  21 36 

40 – 49 anos  4 7 

50 – 59 anos  2 4 
60 anos ou mais 1 2 

Total 58 100 
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Cor / Raça n % 

Branco 2 4 

Pardo  50 86 

Preto 6 10 

Amarelo  0 0 
Indígena 0 0 

Total 58 100 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profissão  n % 

Aposentada 2 3,5 

Auxiliar de Cozinha 2 3,5 

Doméstica / Diarista / Serviço Geral 8 13,7 

Aux. Administrativa 2 3,5 

Estudante  5 8,6 

Dona de Casa  12 20,7 

Vendedora  5 8,6 

Comerciante / Autônomo 8 13,7 

Sem Informação 14 24,2 

Total 58 100 
 

 

 

 

 

 

Vínculo com o agressor   

Companheiro 14 24,2 

Ex-Companheiro 17 29,3 

Familiares 6 10,2 

Conhecidos 14 24,2 

Estranhos 2 3,5 

Não mencionado  5 8,6 

Total 58 100 

Fonte: IML, Feira de Santana-BA. 

 

Já em relação às lesões, ocorre uma predominância de contusões na face, 

causada por instrumentos contundentes (n=50 ou 96,1%), seguida de instrumentos 

corto-contundentes (n= 2 ou  3,9%) (tabela 2). Estas contusões faciais são em sua 

grande maioria socos, chutes, tapas e/ou empurrões que causam nas vítimas 

edemas, equimoses e escoriações que afetam o maxilar, tecidos periodontais e 

Situação Conjugal n % 

Casado 8 14 

Solteiro 43 74 

Viúva 1 2 

Separada 3 5 

Outros 3 5 

Total 58 100 

Local de Nascimento n % 

Feira de Santana 39 67,2 

Cidade próxima à Feira 19 32,8 

Outros Estados 0 0 

Total 58 100 
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tecidos duros (dentes) de modo que em um dos laudos periciais do IML registrou-se 

a perda dentária por conta da violência da agressão sofrida (tabela 3). 

 

Tabela 2. Tipos Instrumentos utilizado em vítimas de violência periciadas no IML de 

Feira de Santana-BA, 2019 
 

Tipos Instrumentos n % 

Contundentes  50 96,1 

Corto-contundentes 2 3,9 

Total 52 100 

Fonte: IML, Feira de Santana-BA. 

 

As lesões peribucais estudadas na pesquisa foram classificadas em: lesões 

em tecidos moles (equimose, edema, hematoma, sugilação e escoriação), lesões de 

tecidos periodontais (concussão, subluxação, luxação extrusiva, luxação intrusiva, 

luxação lateral e outros), lesão em tecidos duros (fratura de coroa ou raiz e perda 

dentária) e por fim lesões em tecidos ósseos (fratura de osso alveolar, mandíbula, 

maxila ou outros). Mediante a pesquisa foi possível notar que uma agressão pode 

resultar em diferentes tipos de lesões que podem ser avaliadas na tabela 3.  

 

Tabela 3. Grupo de Lesões em vítimas de violência periciadas no IML de Feira de 

Santana-BA, 2019 
 

Grupo de Lesões n % 

Lesões em Tecidos Moles 67 81,8 

Lesões em Tecidos Periodontais 8 9,7 

Lesões em Tecidos Duros 5 6 

Lesões em Tecidos Ósseo  2 2,5 

Total 82 100 

Fonte: IML, Feira de Santana-BA. 

 

Os tipos de lesões contatadas nas vítimas foram desde equimose, a perda 

dentária e fratura ósseo. A lesão em tecido mole mais frequente encontrada nas 

perecidas foram escoriações (n= 28, 41,7%), seguida de equimose (n= 26, 38,9%). 

Se tratando de lesões em tecidos periodontais a subluxação foi responsável pelo 

maior índice, seguida da concussão e luxação intrusiva (tabela 4). Fraturas em 1/3 

(um terço) da coroa dentária foi responsável por 80% das lesões em tecido duros 

(dentes) tornando as vítimas necessitadas de tratamento de restauração estética e 

reabilitação funcional da unidade. Dos 52 laudos obtidos para a pesquisa apenas 
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uma das vítimas apresentou perca dentária, necessitando de um tratamento 

reabilitador com uso de prótese ou implante dentário (tabela 4). 

 

Tabela 4. Tipos Lesões em vítimas de violência periciadas no IML de Feira de 

Santana-BA, 2019 
 

Lesões em Tecidos Moles n % 

Equimose 26 38,9 

Edema  13 19,4 

Escoriação 28 41,7 

Total 67 100 
 

Lesões em Tecidos Periodontais n % 

Concussão 2 25 

Subluxação 5 62,5 

Luxação Extrusiva 1 12,5 

Total 8 100 
 

 

Lesões em Tecidos Duros (dentes) n % 

Fratura da Coroa Dentária (1/3) 4 80 

Perda Dentária 1 20 

Total 5 100 
 

 

Lesões em Tecidos Ósseo n % 

Fratura de Maxila  1 50 

Outros 1 50 

Total 2 100 

 

5 DISCUSSÃO 

 

Todo perfil descrito nos registros do IML é responsável por uma importante 

descrição social das vítimas de violência na cidade de Feira de Santana como 

apontado nas tabelas analíticas trazidas.  

A Lei 11.340/2008 categoriza a violência de gênero em conceitos como 

Violência Doméstica, Violência Familiar e Violência Conjugal.  Nela foi estabelecido 

medidas protetivas que oferecem as mulheres violentadas proteção e assistência 

desde a queixa registrada (atendimento policial especializado a mulher) ao afastado 

do agressor (medidas restritivas).  

A atuação do cirurgião-dentista no âmbito forense é amparada pela Lei nº 

5.081/66, que regulamenta o exercício da odontologia no território brasileiro, 
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assumindo desta forma um importante papel de colaboração nos Institutos Médico 

Legal através de atividade de perícia odontológicas em indivíduos vivos ou não vivo. 

O trabalho em questão buscou analisar o quadro de mulheres violentadas e 

periciadas em IML da cidade de Feira de Santana, em vítimas de agressão 

examinadas pelos peritos odontolegistas, dispensando avaliações periciais médicas 

em vivos, ou situações em que não foi solicitado de exames de lesão corporal. 

No que tange a pesquisa realizada o estado civil das periciadas em sua 

grande maioria eram solteiras (74%), seguida de mulheres casadas. Concordando 

com diversos estudos realizados no mesmo seguimento como afirmaram CASTRO, 

Thalita (2011) onde a maioria declarou-se solteira (54,69%), seguida pelas casadas 

(25,13%) e REZENDE, Edson et al. (2007) onde 63 % das mulheres se declaram 

solteiras, seguida de 20,4% casadas.  

Seguindo a discussão do estado civil das vítimas busca-se compreender o 

envolvimento das mesmas com o agressor, pautado nesse estudo a grande maioria 

apresenta ou apresentou incluo amoroso com o tal, como afirma Vasconcelos et al. 

(2016), quando afirmam que a violência por ocorrer de diferentes maneiras, 

iniciando-se na grande maioria com a violência emocional, avançando para a 

violência física ou sexual. Ocorrendo em um relacionamento afetivo que envolve 

cônjuges, companheiros atuais ou anteriores.  

Quando a dependência financeira das mulheres a tabela 1 demonstra que um 

grande número delas são dona de casa seguida de domésticas ou prestadoras de 

serviços gerais. Rezende et al. (2007) concluiram em seu estudo 24% das mulheres 

agredidas realizavam trabalhos domésticos e 21% eram donas-de-casa. Desta 

forma entende-se que estas prestam serviço sem remuneração, ou de baixos 

salários, o que pode justificar a dependência econômica dessas mulheres e sua 

sujeição à violência. 

Em uma pesquisa desenvolvida por Osis et al. (2012) em 15 munícipios do 

estado de São Paulo mais de três quartos das mulheres já sofreram algum tipo de 

violência na vida, numa média de 46,8% do total de 2.372 mulheres que se referiu a 

violência física pelo menos uma vez na vida. Frequentemente essas vítimas foram 

alvo da brutalidade de seus agressores desde um puxão de cabelo a casos mais 

sérios como facadas e fraturas ósseas.  

Nesta pesquisa as vítimas em sua grande maioria apresentaram lesões do 

tipo equimose (38,9%) e escoriação (41,7%) em tecidos moles causada por 
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instrumentos contundentes. De acordo com a obra Traumatologia Forense de Neusa 

Maria Esteves Bittar (2016, p. 201) a equimose trata-se de um extravasamento de 

pequenos vasos abaixo da pele que causa uma infiltração nas malhas dos tecidos, 

resultante da força traumática. Já a escoriação é arrancamento de parte do tecido da 

epiderme, pelo deslizamento do agente contundente.  

Os instrumentos contundentes são instrumentos de ação que atuam por 

pressão, explosão, flexão, torção, sucção, percussão, distensão, compressão, 

descompressão, arrastamento, deslizamento, contragolpe, ou de forma mista, 

traumatiza o organismo, através de agentes como: martelo, cassetete, bastão, 

pedra, socos e pontapés (RODRIGUES, 2015). 

Os dados encontrados e registrados trata-se de mulheres periciadas por 

odontólogos que tiveram lesão registradas nas regiões de cabeça e pescoço. É 

sabido que frequentemente a face é uma região atingida, segundo Santana et al. 

(2011) o agressor busca atingir essa região afim de afetar a vaidade da mulher 

portanto além da agressão física este atinge psicossocial feminino. Na busca de 

defender-se, os membros superiores também são acometidos. 

A frequência dos resultados encontrados quanto ao tipo de instrumento 

contundentes é semelhantemente ao encontrado no relato descrito por SILVA et al. 

(2018): instrumentos contundentes são mais fáceis de serem utilizados, o que 

explica uma maior frequência do uso desse instrumento.  Quanto as lesões em 

tecidos moles o percentual encontrado está de acordo com os valores encontrados 

na pesquisa realizada por Pimenta et al. (2013) na cidade de Feira de Santana – 

Bahia, que encontrou alta prevalência de escoriações em 62% dos casos. E também 

na pesquisa Castro et al. (2017) onde o registro de lesões intrabucais foram 

equimoses e escoriações, sendo a mucosa labial a região da boca mais acometida. 

Todos os laudos analisados nesse estudo representam perícias que 

apresentaram lesões na região peribucal, dentre as avaliações dos tipos de lesão 

(tabela 3), as lesões de tecido mole são mais prevalentes como já discutido e 

acimado acima. Seguida de lesões em tecidos periodontais, tecidos duros, e tecidos 

ósseos (necessariamente nessa ordem). Percebe-se, pelos resultados obtidos na 

tabela 3, que uma determinada agressão pode resultar em vários tipos de lesões em 

concordância com o escrito de Rezende et al. (2007), ou seja, várias lesões em uma 

mesma agressão.  
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No grupo das lesões em Tecidos Periodontais, a subluxação foi responsável 

pelo maior percentual. Onde ocorre lesão nos tecidos de suporte e mobilidade 

dentária leve, porém sem ocorrer o deslocamento do alvéolo (TRUCCOLO, 2018).  

A lesão mais frequente em tecidos duros foi a fratura da coroa dentária, 

seguida de um registro de uma perda de um elemento dentário. Ambas os tipos de 

fratura e lesão representam quadro de alteração da estética da vítima e requerem 

reconstrução do elemento dentário através de procedimento de restauração, ou nos 

casos mais avançados de prótese ou implante para restabelecer a função e a 

estética.  

No que se refere a lesão de tecido ósseo houve-se o registro de apenas dois 

casos de fratura de osso (sendo um em osso da maxila e outro em osso zigomático) 

que possivelmente além de apresentar danos estéticos, possivelmente apresentou 

sintomatologia dolorosa intensa, necessitando de intervenção odontológica.  

O estudo em questão buscou avaliar a prevalência das lesões bucodentais 

em mulheres violentadas e destacar a notoriedade do cirurgião-dentista frente ao 

combate à violência de gênero.  

 

6 CONCLUSÃO  

 

Este estudo permitiu constatar que as mulheres do grupo de maior registro 

possuíam entre 18 a 39 anos registram queixa em caso de violência, sendo estas 

em sua grande maioria de cor parda, solteira, naturais de Feira de Santana, sem 

emprego ou com emprego remunerado com média de um salário mínimo, com 

estudo até o ensino médio. Com grau de relacionamento afetivo com o agressor 

(companheiro ou ex companheiro). 

Quanto ao tipo de lesão, prevalentemente as lesões de tecido mole foram 

escoriações e equimose, resultante de agressões do tipo contundente. Das lesões 

em tecidos periodontais registrou-se prevalência das subluxações, em tecidos duros: 

fratura de coroas dentárias, e em tecido ósseo: fratura de maxila.  

Estes dados representam uma grande demanda para os serviços 

odontológicos de saúde pública que prestam atendimento. Envolvendo vítimas de 

diferentes idade ou posição socioeconômico. Desta forma conclui-se que é o 

profissional da odontologia desempenha um importante papel contra à violência de 

gênero. 
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APÊNDICE 

FORMULÁRIO PARA COLETA DE DADOS 

 

UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DE FEIRA DE SANTANA 

CURSO: ODONTOLOGIA 

Prevalência de Lesões Bucomaxilofaciais em Vítimas de Violência Doméstica 

Periciadas no Instituto Médico Legal de Feira de Santana-Ba, em 2019. 

 
1. CARACTERÍSTICAS SÓCIO DEMOGRÁFICAS 

 

 
IDADE: 

☐0 a 11 anos               ☐12 a 17 anos            ☐18 a 29 anos            ☐30 a 39 anos  

☐40 a 49 anos             ☐50 a 59 anos            ☐60 anos ou mais 

 

 
SITUAÇÃO CONJUGAL: 

☐Casado                     ☐Solteiro                     ☐Viúva                         ☐Separada 

☐Outros Qual :____________ 

 
LOCAL DE NASCIMENTO DA VÍTIMA: 

☐Feira de Santana                                     ☐ Cidade próxima à Feira ___________ 

☐Outro Estado                                            ☐Não mencionado  

 
COR / RAÇA: 

☐Branco           ☐Pardo            ☐ Preto           ☐ Amarelo          ☐Indígena 

 
ESCOLARIDADE: 

☐Fundamental        ☐ Médio        ☐ Superior      ☐ Pós-graduação      ☐Mestrado 

☐Doutorado             ☐ Sem Informação               ☐ Outra _____________ 

 
PROFISSÃO: 
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2. AGRESSÃO 

 

VÍNCULO COM O AGRESSOR: 

☐Companheiro ou Ex companheiro   ☐Familiares    ☐Conhecidos    ☐Estranhos    

☐Não mencionado 

 

TIPOS DE INSTRUMENTO: 

☐Cortantes            ☐Perfurantes            ☐Contundentes            ☐Perfuro-cortantes 

☐Perfuro-contundentes                            ☐Corto-contundentes 

 

3. TIPOS DE LESÃO 

 

LESÕES EM TECIDOS MOLES: 

☐Equimose         ☐Edema          ☐Hematoma          ☐Sugilação           ☐Escoriação 

 

LESÕES EM TECIDOS PERIODONTAIS: 

☐Concussão          ☐Subluxação         ☐Luxação extrusiva        ☐Luxação intrusiva 

☐ Luxação lateral          ☐ Outros Qual :____________ 

 

LESÕES EM TECIDOS DURO (DENTES): 

☐Fratura da coroa dentária (1/3)             ☐Fratura da coroa dentária (2/3) 

☐Fratura total coroa dentária (1/3)          ☐Fratura da raiz dentária (1/3)                     

☐Fratura da raiz dentária (2/3)                ☐Perda dentária 

 

LESÕES EM TECIDO ÓSSEO: 

☐Fratura do osso alveolar                     ☐Fratura de maxila  

☐Fratura de mandíbula                          ☐Outros Qual :____________ 

 

Outras considerações: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 


