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INTRODUÇÃO/FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: No Brasil, aproximadamente 1 em cada 7
mulheres já vivenciaram violência por parceiro íntimo (BOTT et al., 2019). A conjuntura da pandemia
de COVID-19, evidenciou esse problema, visto que a necessidade do isolamento social desencadeou
em um aumento expressivo de denúncias. Nesse contexto, os serviços de saúde se destacam por
estarem entre os principais locais em que mulheres em situação de violência procuram apoio
(VIEIRA; GARCIA; MACIEL, 2020). Inclusive, a Odontologia é uma área que possui alto potencial
de demanda às vítimas de violência (DESLANDES et al., 2000). Visto isso, o presente trabalho
objetivou apresentar a relação entre os serviços de saúde odontológica e a violência doméstica contra
a mulher. MATERIAL E MÉTODOS: Foi realizada uma revisão sistemática de literatura nas bases
de dados Scielo e Pubmed. RESULTADOS E DISCUSSÕES: O risco de sofrer de violência
doméstica é 3,84 vezes maior para o sexo feminino em comparação com o sexo masculino
(RODRIGUES et al., 2017), além de que os principais agressores são homens que possuem alguma
relação íntima com a vítima (CASTRO et al., 2017). Pode-se pensar que isso ocorre devido a
socialização de gênero que reconhece a virilidade como sinônimo de poder, o que ocasiona a
vulnerabilidade do indivíduo não-viril a sofrer opressão (SMIGAY, 2002). A origem da violência
doméstica está na presença da desigualdade de poder entre os indivíduos da família, considerando
questões de gênero, raça/etnia e classe que estruturam a sociedade (SAFFIOTI, 1999), o que explica
o fato de que a maioria das vítimas são mulheres de baixa renda, baixa escolaridade e, muitas vezes,
dependentes economicamente de seu agressor (CASTRO et al., 2017). Os impactos dessa violência,
seja ela física, psicológica, sexual ou moral, são refletidos no processo de saúde e doença das vítimas,
e provocam a presença expressiva das mesmas em vários setores de saúde, com ênfase na área
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Odontológica (DESLANDES et al., 2000). Sistematicamente, essa violência é recorrente e funciona
como um ciclo, além de possuir uma tendência de piora das agressões gradualmente (SMIGAY,
2002). Dessa forma, há uma demanda da participação ativa da equipe de saúde, a fim de identificar e
atender as necessidades das vítimas. Entretanto, muitos profissionais de saúde desconsideram essa
realidade e não reconhecem o seu papel de suporte a essas mulheres (CORDEIRO et al., 2015). Em
relação à Odontologia, pesquisas como a de Tornavoi et al. (2011) demonstraram o despreparo de
cirurgiões-dentistas em relação à temática da violência de gênero, mesmo sendo evidente ser a região
da cabeça a mais atingida em casos de agressões, o que aumenta a probabilidade de haver lesões
orofaciais nas vítimas (CASTRO et al., 2017). Além disso, é possível encontrar na literatura pesquisas
que confirmam o histórico de violência doméstica como fator associado a distúrbios
temporomandibulares (PROGIANTE et al., 2011). Quando um paciente apresenta sinais e sintomas
que indiquem suspeita de violência, o odontólogo não deve ignorar a situação tratando apenas as
lesões físicas, mas sim abordar o assunto e conduzir o atendimento a fim de estabelecer o cuidado em
saúde, de forma solidária e livre de julgamentos (COULTHARD; WARBURTON, 2007). Entretanto,
a negligência na identificação e atendimento aos casos é visível em pesquisas como de Tornavoi et
al. (2011), em que 64% dos dentistas consideravam-se não aptos a diagnosticar os casos de agressão,
e mesmo assim, 27% da amostra já haviam atendido vítimas dessa violência. Figueiredo et al. (2014)
relataram o caso clínico de uma mulher que, entre as sequelas adquiridas devido ao histórico de
violência, apresentava múltiplas necessidades odontológicas curativas. Assim, observa-se a
importância de uma anamnese completa e a abordagem adequada do atendimento. CONCLUSÃO:
A violência doméstica é um problema presente na sociedade e possui consequências na saúde das
vítimas. Logo, a presença de mulheres em situação de violência em serviços odontológicos é uma
realidade. Entretanto, o assunto ainda é pouco discutido na área, e, consequentemente, muitos
dentistas desconhecem o fato, não sabem como proceder e não se envolvem com questões de
violência doméstica. Destaca-se, então, a relevância da atuação multidisciplinar, visando a promoção
de saúde, incluindo questões sociais, que são importantes influenciadores em processos de cuidado e
bem-estar dos pacientes.
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