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Objetivo: Identificar em um grupo de odontopediatras 
experiências educacionais e o conhecimento referente ao 
abuso infantil, número de casos suspeitos e conhecimento dos 
locais de proteção à criança. Método: Uma pesquisa com 26 
profissionais de Araguari e Uberlândia (Minas Gerais, Brasil) foi 
realizada por intermédio do envio de questionários, dos quais 
17 retornaram correspondendo a 65,4% do total. Foram 
coletados dados demográficos, questões referentes à 
identificação do abuso físico, e à notificação de casos 
suspeitos. Resultados: Em seus ambientes de trabalho, 52,9% 
relataram terem suspeitado de maus-tratos, contudo somente 
14,3% reportaram ter notificado o caso às autoridades. Vinte e 
nove por cento dos profissionais desconheciam suas 
responsabilidades legais sobre o abuso infantil e 61% 
descreveram corretamente os órgãos de proteção à criança. 
Conclusão: Devido à falta de adequada informação, a maioria 
dos profissionais mostrou desconhecimento sobre a atitude a 
ser adotada diante de uma suspeita de maus-tratos. Existe a 
necessidade de uma educação continuada a respeito dos 
sintomas e dos sinais do abuso físico e o papel da equipe 
odontológica no atendimento multidisciplinar do abuso infantil. 
O currículo odontológico deve ser revisto objetivando 
assegurar que os estudantes estejam adequadamente 
preparados para esta exigência profissional.

Objective: To identify from pediatric dentistry educational 
 experiences and knowledge concerning child abuse/neglect, 

numbers of suspected cases of child abuse and knowledge of 
local child protection. Method: A survey with 26 pedodontics in 
Araguari and Uberlandia (Minas Gerais, Brazil) was done and 
they were sent a postal questionnaire, 17 responded, giving a 
65.4 percent response rate. The survey requested 
demographic details, responses to possible physical abuse or 
neglect, and details of suspected child abuse reporting 
behavior. Results: In their working lives 52.9 percent said that 
they had seen a suspicious child physical abuse case; 
however, only 14.3 percent had reported a suspicious case to 
the authorities. Twenty-nine percent of dentists did not know 

 their legal responsibility concerning reporting child abuse; and 
 61 percent did know where to report child abuse. Conclusion: 

Due to lack of training, most practitioners were unsure what to 
do in the event of a suspicion of child abuse. There is need for 
continuing education of dentistry practitioners regarding 
symptoms and signs of physical abuse and the role of dental 
team in the multidisciplinary management of child abuse. 

 Dental curricula should be revisited to ensure that students are 
adequately prepared for this professional task.



Conceitualmente, a violência pode ser 

considerada toda ação danosa à vida e à saúde do 

indivíduo, caracterizada por maus-tratos, cerceamento 

da liberdade ou imposição da força. A criança e o 

adolescente por sua maior vulnerabilidade e 

dependência são vítimas freqüentes de atos abusivos 

(EISENSTEIN; SOUZA, 1993). A maioria dos atos ocorre 

no próprio ambiente doméstico e, geralmente, são 

perpetrados pelos familiares mais próximos.

Vários trabalhos têm demonstrado a importância 

do conhecimento dos profissionais de saúde, das mais 

diversas áreas, no tocante ao diagnóstico, atendimento e 

notificação de situações de violência envolvendo 

crianças e adolescentes (FAGAN, 1998; DE LORENZI, 

PONTALTI, FLECH, 2001; GONÇALVES; FERREIRA, 

2002; HENRY et al., 2003; RUSSELL et al., 2004; PIRES 

et al., 2005; NOGUCHI, ASSIS. MALAQUIAS, 2006). Em 

Odontologia, especificamente, a literatura é vasta em 

relatos sobre esta temática (SAXE; McCOURT, 1991; 

CAVALCANTI, MOUDEN, 2001; CAVALCANTI et al., 

2002; GURGEL et al., 2001; ANDRADE LIMA; 

COLARES; CABRAL, 2005; SILVEIRA; MAYRINK; 

SOUSA NETTO, 2005; THOMAS; STRAFFON; 

INGLEHART, 2006a).

Enquanto um estudo internacional (BECKER; 

NEEDLEMAN; KOTELCHUCK, 1978) demonstrou uma 

prevalência de 65,0% de lesões na região da cabeça e 

face, pesquisa realizada no Brasil por Cavalcanti e 

Duarte (2003) observou uma prevalência de 60,9% de 

injúrias nessas regiões em crianças e adolescentes 

vítimas de violência física, confirmando a importância da 

Odontologia no diagnóstico das manifestações clínicas 

do abuso infantil. 

Quando se fala em Responsabilidade 

Profissional do cirurgião-dentista, o mais comum é que 

se pense na área civil, porquanto qualquer deslize pode 

ensejar um resultado financeiramente prejudicial, em 

face do processo indenizatório, porém é primordial 

atentar para o Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA), em vigor desde 1990 (VANRELL; BORBOREMA, 

2006). O ECA tornou obrigatória a notificação de casos 

suspeitos ou confirmados (art. 13), prevendo penas para 

os médicos, professores e responsáveis por 

estabelecimentos de saúde e educação que deixassem 

de comunicar os casos de seu conhecimento (art. 245). 

Gonçalves e Ferreira (2002) afirmam que a 

legislação sobre maus-tratos no Brasil tem adotado 

como parâmetro o modelo americano no que diz respeito 

à obrigatoriedade de notificar estabelecida para 

profissionais, à necessidade de encaminhamento da 

notificação a um organismo designado em lei e à punição 

para o profissional que não realiza a notificação. Todavia, 

de acordo com os autores, são visíveis as deficiências 

existentes, incluindo desde uma rede de serviços aquém 

do necessário, com a escassez de regulamentos que 

firmem procedimentos técnicos à inexistência de 

mecanismos legais de proteção aos profissionais 

encarregados de notificar.

Entretanto, segundo Monte Alto et al. (1996) o 

profissional de saúde no Brasil não está preparado para 

conduzir casos de maus tratos contra crianças, uma vez 

que não existe, nas universidades, uma abordagem 

específica sobre este tema, nem a divulgação dos 

serviços especializados existentes.

Diante do pequeno número de estudos 

envolvendo a anál ise do conhecimento de 

odontopediatras brasileiros acerca de questões relativas 

à violência contra a criança, o presente trabalho 

objetivou avaliar o conhecimento e as atitudes desses 

profissionais atuantes nos municípios mineiros de 

Araguari e Uberlândia com relação ao tema maus-tratos 

infantis.

O presente estudo foi desenvolvido nos 

municípios de Uberlândia e Araguari, situados na região 

oeste do Estado de Minas Gerais. Essas duas cidades 

formam, juntamente com o município de Uberaba, o 

Triângulo Mineiro. Segundo dados disponibilizados pelo 

IBGE (2006), a população estimada do município de 

Araguari é de 108.672 habitantes distribuídos em 
22.731Km , enquanto Uberlândia apresenta uma 

população de 585.262 habitantes e uma área de 
24.116Km .

Conforme preconizado na Resolução 196/96, o 

estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

do Centro Universitário do Triângulo (UNITRI). 

Após consulta ao Conselho Regional de 

Odontologia, seção Minas Gerais (CRO-MG), verificou-

se que 30 odontopediatras estavam inscritos no 

município de Uberlândia e 7 em Araguari, totalizando um 

universo de 37 especialistas. Cerca de 11 profissionais 

não atuavam mais nos endereços existentes, sendo, 

portanto, excluídos do estudo. Desse modo, o universo 

consistiu de 26 odontopediatras de ambos os 

municípios. 

O estudo foi do tipo observacional, com 

abordagem indutiva, por intermédio da observação 

direta extensiva. O instrumento de pesquisa consistiu de 

um questionário específico abordando o tema maus-

tratos infantis, baseado em modelo proposto por 

Cavalcanti et al. (2002). Continha 16 questões 

estruturadas, divididas em duas partes: a primeira 

abordava questões sócio-demográficas enquanto a 

segunda, referia-se a aspectos gerais da violência 
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infantil e a conduta a ser adotada frente a tais situações. 

O formulário, acompanhado de uma carta 

explicativa, foi enviado pelo correio aos profissionais 

selecionados, dos quais 17 (65,4%) foram devolvidos, 

consistindo, desse modo, na amostra final do estudo.

Os dados foram inseridos, organizados e 

tabulados no Software EPI Info 3.3 e apresentados por 

meio da estatística descritiva. 

A amostra foi predominantemente composta 
por mulheres, com atuação profissional na clínica 
privada, possuindo mais de 21 anos de formação na 
graduação (Tabela 1).

V a riá ve l N  %  

G ê n ero    

M a scu lin o  1  5 ,9  

F em in in o  1 6  9 4 ,1  

S eto r d e A tiv id a d e   

P ú b lico  1  5 ,9  

P r iva d o  1 1  6 4 ,7  

P ú b lico e  P riva d o  5  2 9 ,4  

T em p o d e F orm ad o    

6 -1 0 a n o s  4  2 3 ,5  

1 1 -1 5 a n o s  4  2 3 ,5  

1 6 -2 0 a n o s  1  5 ,9  

> 2 0  a n os  8  4 7 ,1  

 

Tabela 1. Distribuição dos odontopediatras segundo as 
variáveis sócio-demográficas.

Muitos odontopediatras receberam informações 

sobre maus-tratos e suspeitaram de situações de 

violência entre seus pacientes (Tabela 2).

Variável N % 

Recebeu informações?   

Sim 9 52,9 

Não 8 47,1 

Presença do tema no currículo?   

Sim 17 100,0 

Não - - 

Considera-se capaz para identificar?   

Sim 17 100,0 

Não - - 

Suspeita no ambiente de trabalho?   

Sim 9 52,9 

Não 8 47,1 

 

Tabela 2. Distribuição dos odontopediatras segundo o 
recebimento de informações, presença do tema no 
currículo, capacidade para identificação e suspeita de 
maus-tratos.

Quando investigados sobre o que consideravam 

maus-tratos, ações como espancamento, presença de 

lesões (hematomas) e abandono foram as respostas 

mais prevalentes com 23,6% cada uma, conforme a 

Tabela 3.

Considera MT N % 

Gritar com a criança 9 12,5 

Espancamento 17 23,6 

Presença de hematomas 17 23,6 

Chantagem emocional 12 16,7 

Abandono 17 23,6 

TOTAL 72 100,0 

 

Tabela 3. Distribuição das respostas dos odontopediatras 
sobre o que consideram maus-tratos.

Dentre os principais sinais encontrados entre 

aqueles que relataram suspeita de situações de 

violência infantil envolvendo seus pacientes, alterações 

de comportamento (vergonha/agressividade) foram as 

mais prevalentes (42,8%), conforme apresentado na 

Figura 1. Manifestações físicas do abuso infantil, como 

hematomas e queimaduras no tegumento também 

foram descritas.
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Figura 1. Distribuição dos sinais identificados pelos 
odontopediatras nos casos de abuso infantil.

Ainda com relação a esses profissionais, 77,8% 

(n=7) adotaram alguma atitude diante deste fato, 

enquanto dois profissionais (22,2%) não se 

manifestaram. A ação mais comumente realizada foi 

conversar com os pais e/ou responsáveis sobre o 

ocorrido (85,7%). Um único profissional (14,3%) além de 

conversar com os pais e/ou responsáveis denunciou o 

caso aos órgãos competentes.
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Para 70,6% dos pesquisados (n=12), os maus-

tratos infantis não estão relacionados com a classe social 

da criança vitimizada. Dentre aqueles que responderam 

afirmativamente a esta indagação (29,4% - n=5), todos 

reportaram que a violência infantil se faz presente nas 

classes menos favorecidas. 

As condutas mais freqüentemente descritas 

diante de uma situação de violência contra criança e/ou 

adolescente foram procurar saber da criança o que 

aconteceu (40,0%), seguido da conversa com os 

pais/responsáveis (37,2%) e da denúncia do caso à 

polícia ou ao órgão responsável (22,8%).

Grande parte dos profissionais pesquisados 

identificou o Conselho Tutelar e o Juizado da Infância e 

Juventude como principais órgãos de proteção à criança 

(Figura 2).
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Figura 2. Distribuição dos odontopediatras segundo a 
identificação dos órgãos de proteção infantil.

A maioria dos odontopediatras (64,7%) afirmou 

ser o cirurgião-dentista legalmente obrigado a denunciar 

casos de maus-tratos infantis, enquanto 29,4% disseram 

não ser obrigatório a denúncia em casos de violência. 

Um profissional (5,9%) não soube responder a essa 

questão.

A totalidade dos pesquisados relatou que o 

Conselho Regional de Odontologia não ofertou 

atividades (cursos, palestras, conferências, dentre 

outras) sobre o tema.

É freqüente na literatura internacional a 

realização de estudos que analisem o conhecimento e as 

atitudes de profissionais da área da saúde sobre a 

questão da violência infantil (FAGAN, 1998; HENRY et 

al., 2003; LANZEBATT; FREEMAN, 2006; NARAYAN; 

SOCOLAR; ST CLAIRE, 2006), incluindo pesquisas 

envolvendo acadêmicos, auxiliares e cirurgiões-

dentistas (JOHN et al., 1999; KILPATRICK; SCOTT; 

ROBINSON,  1999 ;  THOMAS;  STRAFFON;  

INGLEHART, 2006b).

Entretanto, são poucos os estudos nacionais 

acerca desse tema (GURGEL et al., 2001; CAVALCANTI 

et al., 2002; CHAIM, DARUGE; GONÇALVES, 2004; 

ANDRADE LIMA; COLARES; CABRAL, 2005; 

SILVEIRA; MAYRINK; SOUSA NETTO, 2005).

As características sócio-demográficas apontam 

para um predomínio significativo do gênero feminino na 

Odontopediatria, com forte atuação no segmento 

privado e exercendo a profissão há mais de 21anos. 

A maioria afirmou ter recebido informações 

sobre o tema maus-tratos durante a formação 

acadêmica. A esse respeito, Andrade Lima, Colares e 

Cabral (2005) ressaltaram, em seu estudo, que mesmo 

t e n d o  r e c e b i d o  i n f o r m a ç õ e s ,  m u i t o s  d o s  

odontopediatras revelaram que as mesmas foram 

insuficientes.

A totalidade dos pesquisados afirmou que o 

tema maus-tratos contra crianças e adolescentes 

deveria estar presente no atual currículo do Curso de 

Odontologia. Esses resultados são superiores aos 

76,8% obtidos por Cavalcanti et al. (2002) em trabalho 

similar realizado na Paraíba.

O estudo revelou que para os pesquisados a 

ocorrência de espancamento e a presença de lesões 

(hematomas), bem como o abandono caracterizavam 

maus-tratos. Enquanto os primeiros denotam violência 

física, o segundo caracteriza a negligência infantil. No 

estudo de Gurgel et al. (2001), como sinais de violência, 

prevaleceram os relacionados a abuso físico: traumas 

orofaciais, edema labial, queimaduras e traumatismos 

dentários. Estudo australiano revelou também que os 

cirurgiões-dentistas identificam o abuso físico e o 

emocional como formas de maus-tratos (JOHN et al., 

1999), concordando, portanto, com os achados aqui 

descritos.

No tocante à capacidade de diagnosticar 

situações de maus-tratos em seus ambientes de 

trabalho, todos os odontopediatras afirmaram ser 

capazes de identificar tais ocorrências.

A suspeita de situações de violência infantil no 

ambiente de trabalho foi reportada por 52,9%, 

percentual superior aos 11,0% encontrados por 

Cavalcanti et al. (2002), aos 27,1% verificados por 

Andrade Lima, Colares e Cabral (2005) e aos 28% 

descritos por John et al. (1999). Obviamente, o baixo 

número de sujeitos aqui estudados não permite a 

extrapolação dos resultados, porém demonstra 

276
Pesq Bras Odontoped Clin Integr, Jo o Pessoa, v. 6, n. 3, p. 2 -2 , set./dez. 2006ã 73 79

SANTOS et al. - Maus-Tratos Infantis: Conhecimento e Atitudes de Odontopediatras 



claramente que ocorrências de violência contra crianças 

podem ser vistas no consultório odontológico, mesmo 

que esses profissionais não tenham sido formalmente 

capacitados quanto ao seu diagnóstico.

Alterações comportamentais e manifestações 

físicas, incluindo a presença de hematomas e 

queimaduras no tegumento foram descritos pelos 

odontopediatras como sinais que ocasionaram a 

suspeita da existência de maus-tratos, concordando com 

Silveira, Mayrink e Sousa Netto (2005) os quais relatam 

que a maioria dos cirurgiões-dentistas identifica os casos 

de violência infantil por intermédio dos aspectos físicos e 

comportamentais.

Um percentual significativo dos odontopediatras 

adotou alguma atitude diante da suspeita de abuso, 

sendo a conversa com os pais ou responsáveis a ação 

mais comumente realizada, semelhante ao informado 

por Cavalcanti et al. (2002).

No que se refere à denúncia, os profissionais de 

ambas as cidades adotam uma postura de omissão. Um 

único especialista, dentre os que relataram suspeita de 

abuso infantil, além de conversar com os pais e/ou 

responsáveis denunciou o caso aos órgãos 

competentes, resultado este semelhante ao encontrado 

por Andrade Lima, Colares e Cabral (2005) com 

odontopediatras recifenses, a despeito de esses últimos 

terem avaliado um maior número de profissionais. Esses 

dados confirmam que, não obstante a obrigatoriedade da 

denúncia, os cirurgiões-dentistas, assim como os 

demais profissionais de saúde, relutam em denunciar 

estes casos por fatores que variam desde a incerteza do 

diagnóstico (ANDRADE LIMA; COLARES; CABRAL, 

2005) à falta de conhecimento e receio das 

conseqüências (SILVEIRA; MAYRINK; SOUSA NETTO, 

2005).

Jessee (1999) afirmou que embora o cirurgião-

dentista, em comparação com outros profissionais da 

área da saúde, ainda seja relutante em relatar casos de 

abuso ou negligência, mesmo conhecendo suas 

responsabil idades legais, compõe um grupo 

especialmente importante no reconhecimento dos maus-

tratos infantis.

Uma vez constatada uma lesão de natureza 

suspeita, a providência imediata a ser adotada é a 

proteção da criança, seguida de denúncia às 

autoridades. Nesse sentido, Cavalcanti (2001) enfatizou 

que a denúncia do fato é o caminho recomendado e de 

escolha, pois uma vez que o profissional tome 

conhecimento do mesmo e não o comunique à 

autoridade competente, incorrerá em ilícito penal.

Praticamente um terço da amostra afirmou que a 

violência apresenta estreita relação com a classe social, 

se fazendo presente nas classes menos favorecidas 

economicamente, resultado semelhante ao estudo 

realizado por John et al. (1999). Gianini, Litvoc e Eluf 

Neto (1999), em estudo de caso-controle, verificaram 

que a classe social é um fator importante no fenômeno 

da vitimização por agressão física entre indivíduos 

adultos. Não obstante, Muza (1994) é categórico ao 

afirmar que se constitui um erro imaginar que o abuso de 

menores seja privilégio de classes sociais mais 

desfavorecidas, visto que tem sido encontrado em todos 

os grupos e formações sociais. Segundo o autor, 

conforme cada nível social ocorre diferenças no modo da 

violência se manifestar, fato este que não atenua os seus 

efeitos deletérios, sejam estes físicos ou emocionais, 

sejam imediatos ou tardios nas vidas das vítimas.

Um dos grandes desafios no que se refere à 

violência doméstica, principalmente quando as vítimas 

são crianças ou adolescentes, está na tendência de a 

sociedade não reconhecer tal prática e de ocultá-la no 

próprio núcleo familiar (DE LORENZI; PONTALTI; 

FLECH, 2001).

As condutas mais freqüentemente descritas 

para casos de violência contra criança e/ou adolescente 

foram, em ordem decrescente: procurar saber da criança 

o que aconteceu, conversar com os pais/responsáveis e 

denúncia do caso à polícia ou ao órgão responsável, 

atitudes estas semelhantes às reportadas por Cavalcanti 

et al. (2002). John et al. (1999) relataram que outras 

ações foram descritas pelos cirurgiões-dentistas 

australianos, como: contatar um colega de profissão, 

uma associação de classe, um hospital infantil, o serviço 

de saúde e também a escola da criança.

Um número expressivo de profissionais soube 

identificar corretamente os principais órgãos de proteção 

à criança. Provavelmente, a exposição na mídia 

impressa e televisiva de relatos de abuso infantil 

envolvendo menores de idade, aliado à promulgação e 

divulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente 

podem ter contribuído para este fato. 

A despeito de a maioria ter afirmado ser o 

cirurgião-dentista legalmente obrigado a denunciar 

casos de maus-tratos infantis, constatou-se ser 

expressiva a parcela de profissionais que desconhecem 

essa obrigatoriedade. 

Segundo os participantes, o Conselho Regional 

de Odontologia (CRO-MG) não ofertou atividades, 

sejam elas cursos, palestras e conferências, entre 

outras, sobre a temática da violência infantil. Necessário, 

portanto, se faz que o Conselho Federal de Odontologia 

(CFO) perceba a importância da capacitação dessa 

categoria profissional e determine por intermédio de 

alterações no Código de Ética Odontológico a realização 

de cursos de curta duração para o treinamento dos 

cirurgiões-dentistas. Ademais, poderia este Conselho 

incluir também a sua obrigatoriedade em cursos de 

especialização com estreita relação com o tema, como a 
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Odontopediatria, a Saúde Coletiva e a Odontologia 

Legal.

É necessário enfatizar a relevância dos 

resultados aqui descritos, principalmente por envolver 

especialistas no atendimento odontológico infantil, 

profissionais esses que lidam diariamente com crianças 

das mais diversas faixas etárias tanto no setor privado 

como no serviço público de saúde. 

A despeito da pequena amostra estudada, 

verificou-se ser considerável o número de casos 

suspeitos relatados, demonstrando, inegavelmente, a 

importância do treinamento e da capacitação do 

cirurgião-dentista durante a sua formação acadêmica 

sobre o tema abuso infantil.
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