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“Se como profissional de saúde, trata pacientes, então houve pelo menos uma vítima de 

violência doméstica no seu atendimento nas duas últimas semanas. 

 Quem era? 

 Como a identifica? 

 Como pode diagnostica-la? 

 Como pode realmente, com profissional de saúde, romper o ciclo da 
violência que existe em muitas famílias? 

Esta violência pode ser mais comum em regiões com elevado desemprego, com poucas 

condições na habitação, com muita pobreza, mas atravessa qualquer classe socio-económica 

e pode ser tão frequente na sociedade mais opulenta como na menos privilegiada.” 

 

Robert E. McAfee, M.D.  

(President da American Medical Association) 
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PREÂPREÂPREÂPREÂMBULOMBULOMBULOMBULO 

______________________________________________________________________________ 

O fenómeno da violência doméstica é um problema à escala mundial, considerado 

actualmente um grave questão de qualidade de vida, de saúde pública e de paz social. É 

dos problemas sociais que suscita maior atenção por levar à degradação humana e pessoal 

do agressor e, sobretudo, da vítima, afectando famílias de todas as classes sociais e, 

atravessando todas as clivagens culturais. 

Os comportamentos de violência famíliar, apesar de constituírem um fenómeno antigo 

e recorrente, apenas, nas últimas décadas, despertaram a atenção da opinião pública e uma 

penalização explícita no campo jurídico. Tal facto é um indicador da mudança de atitudes 

sociais face a esta realidade, que é assumida como uma questão social, não só porque estes 

comportamentos obedecem a um padrão de relações de género socialmente construídas, 

mas também porque esses comportamentos se repercutem em todo o quadro familiar, 

fomentando um clima de instabilidade emocional e afectiva e muitas vezes a deterioração 

das condições físicas da vítima. 

A violência doméstica não é somente um problema de saúde, nem se trata única ou 

basicamente de uma questão de ordem sanitária, ainda que, em muitas ocasiões, sejam os 

profissionais de saúde os primeiros a atender as vítimas. Estes prestam-lhes os primeiros 

cuidados de saúde, orientam-nas na situação que vivem, e colaboram com as autoridades 

policiais com uma adequada informação como denúncia, ou com as autoridades judiciais na 

facilitação das provas periciais necessárias para a instrução do processo.  

Encontramo-nos perante uma “patologia de convivência”, com origens complexas e 

que, portanto, necessita de uma análise e de uma resposta integral, que inclua aspectos 

sanitários, policiais, legais e sociais, dado que somente com uma abordagem multidisciplinar 

é possível prestar a atenção que requerem as vítimas. 

Numa abordagem inicial, questiona-se o interesse e a relação da Medicina Dentária 

face à complexidade da problemática e à dimensão do tema da violência doméstica. Numa 

análise mais aprofundada surge o papel da Medicina Dentária, na sua vertente Forense e 

Legal ao constatar que normalmente a maior frequência das lesões ocorridas no contexto 
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dos maus tratos físicos surge precisamente na área de observação e intervenção da 

Medicina Dentária, ao nível da cabeça, face e pescoço. 

Nesta perspectiva, propomos o estudo da relação entre Violência doméstica e Medicina 

Dentária. 

Assim, o presente estudo pretende avaliar a quantificação da tipologia das lesões. 

Para tal foram consultados os relatórios periciais das avaliações da Clínica Médico Legal da 

Delegação do Porto do INML no âmbito da violência doméstica, incluindo os casos com 

abuso sexual. 

A finalidade deste trabalho não é compreender os factores que conduzem à violência 

doméstica, nem a génese da tipologia das lesões, embora seja feita uma breve referência às 

suas causas. Procura-se analisar a distribuição da localização das lesões e sua tipologia, de 

modo a entender o papel da Medicina Dentária neste contexto. Assim, ao reflectir dentro do 

âmbito da violência doméstica, com especial incidência na análise das suas consequências 

físicas – as lesões – poderemos verificar a importância desta temática com a Medicina 

Dentária.  

A apresentação da estrutura geral do presente estudo, está organizada em duas fases 

complementares: 

• Na fase inicial enquadra-se teoricamente a investigação no fenómeno da 

violência doméstica, de modo a compreender de forma sucinta esta problemática 

e as suas consequências físicas. 

• A fase final consiste na apresentação da investigação realizada a partir do registo 

dos relatórios periciais das avaliações da Clínica Médico Legal da Delegação do 

Porto do INML no âmbito da violência doméstica, incluindo os casos com abuso 

sexual.  

Neste estudo apresentamos, também, o trajecto percorrido desde as opções 

metodológicas feitas e a construção da amostra, seguindo-se o tratamento estatístico, com 

a análise e interpretação dos dados, terminando com a apresentação da discussão e 

conclusões. 
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I.I.I.I.    INTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃO 

______________________________________________________________________________ 

Parte 1. - NOÇÃO SUMÁRIA SOBRE A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 

1. A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA: BREVE RESENHA DA PROBLEMÁTICA 

Actualmente é inegável o lugar central que a violência doméstica ocupa tanto no 

discurso científico, como nos media e no discurso político. Com a sua identificação entre os 

anos 1960 e 1970, e, em Portugal, a partir da década de oitenta, a violência doméstica 

transformou-se em objecto de investigação científica e de medidas de política social.1 

Apesar de se tratar de um facto histórico, a acção de um conjunto de profissionais 

provenientes de campos disciplinares distintos e do movimento feminista tem vindo a 

contribuir para a sua crescente visibilidade. 2,3 

Todavia, trata-se de um fenómeno que, paradoxalmente, se alimenta, entre outros 

factores, da natureza privada e íntima da família moderna. Se, por um lado, esta assume a 

realização pessoal dos seus membros (partindo do princípio que a partilha das tarefas, a 

igualdade de oportunidades e elevados níveis de comunicação conjugal e inter-geracional 

são dimensões essenciais à sua organização e funcionalidade) por outro lado, ela não está 

desprovida da violência.4 Pelo contrário, as agressões infligidas a crianças, mulheres e 

idosos, encontram na família moderna um espaço privilegiado de realização. Devido à 

regularidade com que acontece e à legitimidade cultural que lhe é conferida, a violência 

doméstica tornou-se numa componente quase “normal” da vida familiar da maior parte das 

sociedades.5 Assim, a violência doméstica resulta tanto de determinantes estruturais, como 

das características específicas da família moderna. Com efeito, esta, ao diluir as relações de 

poder e as desigualdades entre os sexos e entre as gerações pode favorecer a emergência 

de comportamentos violentos, ainda que não se considere hoje um modelo estritamente 

patriarcal.6 

Uma das mais complexas especificidades da violência doméstica é o facto de ocorrer 

no contexto de relações íntimas, nas quais o agressor, para além de uma particular 
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proximidade afectiva com a vítima, possui uma grande diversidade de conhecimentos e 

estratégias para a controlar. 7,8
 Contudo, antes dos maus tratos familiares serem assumidos 

como uma questão pública e social, imperou, o clima de segredo9 em relação ao que deveria 

permanecer “dentro de portas”.10,11
 

O assumir público desta problemática é o reflexo de múltiplas transformações da 

família, nomeadamente a alteração de um relacionamento matrimonial normativo, e.g. o 

estatuto social de submissão da mulher, a confinação desta ao espaço doméstico, o 

elemento masculino como detentor de todo o poder. Tais mudanças levaram a que haja 

cada vez mais uma maior visibilidade dos fenómenos da violência na família.1,12
 

2. DEFINIÇÃO DE CONCEITOS 

2.1. O CONCEITO DE VIOLÊNCIA 

A violência é um fenómeno comum praticamente a todas as sociedades, no entanto a 

sua definição não é universal.3,13 Cada sociedade tem a sua própria violência, definida 

segundo os seus próprios critérios que variam de cultura para cultura. A violência constitui-

se, assim, como um mito permanente, cada época é sempre considerada como a pior de 

todas, motivo pelo qual o seu significado tem registado uma grande variação no espaço e 

no tempo.14,15 A compreensão do que é ou não violência tem sido diversa, variando em 

função de uma diversidade de sensibilidades e das diversas definições pelas quais o 

fenómeno tem passado.3,16,17,18 

Deste modo, enquanto conceito, a violência resulta de um complexo processo de 

construção social, 19 uma vez que incorpora não só os actos, as situações, mas também os 

atributos sociais de quem a pratica.20,21 Os mesmos factos são apreendidos e julgados de 

forma diferente consoante o tempo e o espaço em que ocorrem. 22  

Etimologicamente o vocábulo deriva do latim vis, violentia, que significa violência, 

carácter violento ou bravio, força.13 Significa, também, projecção de uma força contra 

qualquer coisa. 23
 Neste sentido, a violência é uma forma particular de força que se exerce 

com base no recurso a meios físicos para atingir outrém. No entanto, ela pode assumir uma 

forma directa ou indirecta, pode implicar vários graus, como por exemplo matar, ferir ou 

ameaçar, bem como distintos níveis – a fé, a liberdade ou a integridade física. 

Domenach24,25 refere que a violência corresponde ao uso de uma força, aberta ou fechada, 

com a finalidade de obter de um indivíduo ou grupo o que eles não consentem livremente. 

Para Khan26
, apesar do conceito ser plurisignificativo, consiste no exercício de uma força 
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física visando atingir ou causar danos a pessoas ou bens ou a usurpar pela força a liberdade 

de um indivíduo. 

Pestieau27 entende por violência “uma agressão gratuita, impulsiva, excessiva, 

despropositada ou desmedida. Ao centrar-se na violência humana, Cauchy, 28 refere que 

esta consiste ”fundamentalmente numa certa força empregue com vista a produzir no outro 

os efeitos físicos ou psíquicos que contrariem as suas inclinações, propensões e 

necessidades. A violência significa, pelo menos implicitamente, agressão e/ou transgressão” 

que se opõe às tendências do seu objecto. 

Para Fischer, 10 existe violência quando, numa situação de interacção um ou vários 

actores agem de maneira directa ou indirecta, em massa ou dispersos, atacando uma ou 

várias pessoas em graus variáveis, seja na sua integridade física ou na sua integridade 

moral, seja nos seus bens ou nas suas participações simbólicas e culturais. 

Manita7 utiliza o termo para se referir a qualquer forma de uso intencional da força, 

coacção ou intimidação contra outrem ou todo o meio de acção que, de certa forma, lese os 

direitos e necessidades dessa pessoa. 

Todas estas definições estão longe de esgotar todos os seus significados. De facto, 

como referimos, a violência é um conceito plurisignificativo, com uma multiplicidade de 

aspectos, obrigando a definições precisas.3 Por outro lado, a natureza socialmente 

construída da definição de violência tem implicações ao nível do que hoje se considera 

violento, 3 conduzindo a que actualmente o conceito de violência integre actos e situações 

que historicamente, mesmo em tempos recentes, não eram considerados violentos.29
 

Constata-se que, sobretudo em consequência da crescente valorização da dignidade 

humana e, por outro lado, perante um renovado conhecimento da identidade individual 

como reduto último da própria dignidade, não só a violência veio a alargar-se a condutas 

que até então não continham virtualidades para o integrarem como conceito, como a 

individualidade veio a gerar atitudes diferentes do indivíduo face ao outro. No primeiro caso, 

agressões de natureza psicológica, sobrecargas com trabalhos excessivos, tratamento 

indiferente ou práticas negligenciadas ou omissivas no plano das relações intersubjectivas, 

passaram, por força de uma evolução cultural centrada na pessoa, a integrar também o 

conceito de violência.30
 

2.2. O CONCEITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA/FAMILIAR 

O conceito de violência doméstica/familiar também suscita inúmeros problemas de 

definição, surgindo tantas definições quanto os autores que estudam esta problemática.31 
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As dificuldades inerentes à definição deste conceito são várias. Desde logo, trata-se de 

um conceito que nasceu do desenvolvimento, a partir da década de 1970, da investigação 

sobre as mulheres maltratadas.3 A pesquisa americana, ao tentar interpretar cientificamente 

o fenómeno da violência conjugal, classificou-o como uma forma de «violência na família» 

ou de «violência doméstica», dando origem, assim, a este conceito.3,32
  

Trata-se de um conceito largamente construído que integra e liga entre si inúmeros e 

distintos tipos de abuso cometidos sobre os membros da família, implicando que se 

distingam, pelo menos, os tipos mais básicos e frequentes de mau trato cometidos, 

designadamente o mau trato da criança, da mulher e do idoso.33 

Neste sentido, e de forma a facilitar a definição do conceito, faz-se depender a 

definição de violência doméstica dos contextos onde ela ocorre e das formas de violência 

que procuramos.3 Aliado a este facto há a particularidade das definições que cada autor que 

se debruça sobre esta temática, pois uns dedicam-se ao estudo da violência doméstica em 

geral e outros centram-se exclusivamente em algum tipo de mau trato. 

Assim, Andrews34 define a violência na família como qualquer acto ou ameaça que 

resulte em injúria física ou psicológica e que seja praticado por uma pessoa contra outro 

indivíduo (incluindo uma pessoa idosa) com o qual essa, o agressor tem ou teve parentesco 

por laços de sangue ou casamento, ou outra forma legal de parentesco, ou com quem tal 

pessoa reside ou residia legalmente.  

Nesta definição o termo “injúria física e psicológica” engloba não só a violência 

enquanto uso da força física, mas também outros actos, como por exemplo o abuso sexual, 

o incesto, a negligência, etc.3 

Pagelow33 propõe uma definição de violência doméstica que inclui qualquer acto, 

inclusive de omissão, por parte dos membros da família que privam os restantes membros 

da família de direitos e liberdades iguais e/ou interferindo com o seu desenvolvimento 

normal e a sua liberdade de escolha. Defende a autora33 que quando os direitos ou as 

liberdades de alguém, seja uma criança, adulto ou idoso, são violados por outros, numa 

família, tal deve ser considerado um acto violento. 

O grupo de trabalho sobre violência e família da Associação Americana de Psicologia 

define a violência ou o mau trato doméstico como um padrão de condutas abusivas que 

incluem um amplo leque de mau trato físico, sexual e psicológico, usado por uma pessoa 

numa relação íntima contra outra, para ganhar poder ou para manter uma situação de 

abuso do poder, controlo e autoridade sobre essa pessoa.35
 

Segundo a definição assumida pela Comissão de Peritos para Acompanhamento da 

Execução do Plano Nacional Contra a Violência Doméstica, aprovado pela Resolução do 
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Conselho de Ministros n.º 55/99,36 esta consiste em qualquer conduta ou omissão que 

inflija, reiteradamente, sofrimentos físicos, sexuais, psicológicos ou económicos, de modo 

directo ou indirecto (por meio de ameaças, enganos, coacção ou qualquer outro meio), a 

qualquer pessoa que habite no mesmo agregado doméstico ou que, não habitando, seja 

cônjuge ou companheiro ou ex-cônjuge ou ex-companheiro, bem como ascendentes ou 

descendente. 

Nesta mesma linha, Manuel Ferreira Antunes37 define “violência doméstica” como 

qualquer acto, conduta ou omissão que sirva para infligir, reiteradamente e com 

intensidade, sofrimentos físicos, sexuais, mentais ou económicos, de modo directo ou 

indirecto (por meio de ameaças, enganos, coacção ou qualquer outro meio) a qualquer 

pessoa que habite no mesmo agregado doméstico privado (crianças, jovens, mulheres 

adultas, homens adultos ou idosos a viver em alojamento comum) ou que, não habitando 

no mesmo agregado doméstico do agente da violência, seja cônjuge ou companheiro 

marital ou ex-cônjuge ou ex-marital. 

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 88/2003, de 07 de Julho, 38 que aprova o II 

Plano Nacional Contra a Violência Doméstica define este conceito como toda a violência 

física, sexual ou psicológica, que ocorre em ambiente familiar e que inclui, embora não se 

limitando a maus tratos, abuso sexual de mulheres e crianças, violação entre cônjuges, 

crimes passionais, mutilação sexual feminina e outras práticas tradicionais nefastas, incesto, 

ameaças, privação arbitrária de liberdade e exploração sexual e económica.  

Apesar de exercida maioritariamente sobre mulheres (maior causa de morte e 

invalidez em mulheres dos 16 aos 44 anos, ultrapassando o cancro, acidentes de viação e 

até a guerra, segundo o Conselho da Europa), atinge também, directa e/ou indirectamente, 

crianças, idosos(as) e outras pessoas mais vulneráveis, como deficientes. 

Tratando-se de um conceito abrangente, a violência doméstica inclui domínios 

diversificados, como sejam a violência conjugal, a violência sobre as crianças, bem como o 

abuso dos pais, de irmãos, idosos, ou outros familiares.2 

3. AS FORMAS DE VIOLÊNCIA 

Apesar da família ser idealmente vista como um local de realização afectiva, de 

compreensão recíproca e de segurança, diversos estudos de carácter empírico revelam que, 

pelas suas características de intimidade, privacidade e crescente isolamento, ela tornar-se, 

cada vez mais, um sistema que tende a ser conflituoso.31
 É evidente que não é o conflito 
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que, em si mesmo que gera violência mas muitas vezes é a negação da sua inevitabilidade 

que é responsável por ela.2 

O poder e o género são dois elementos importantes da organização estrutural da 

família e a sua consideração parece inegável quando pretende compreender-se a violência 

familiar. A estrutura de poder é geralmente vertical e definida em função do género e da 

idade.2,39
 

Neste tipo de estrutura enfatizam-se mais as obrigações do que os direitos e a 

autonomia dos mais fracos é cerceada. Na avaliação do potencial de violência, numa família, 

Corsi40 considera que é importante atender aos seguintes aspectos 

1) Grau de verticalidade da estrutura familiar,  

2) Grau de rigidez das hierarquias,  

3) Crenças em torno da obediência e do respeito,  

4) Crenças em torno da disciplina e do castigo,  

5) Grau de adesão a estereótipos de género, 

6) Grau de autonomia relativa dos membros. 

A violência doméstica compreende todas as formas de abuso crónico, temporário ou 

permanente, que ocorrem nas relações intra-familiares: o mau trato infantil, a violência 

conjugal e o mau trato de idosos (Quadro 1). De acordo com as estatísticas, o adulto 

masculino é o familiar mais violento (em qualquer das formas de violência) e as mulheres e 

as crianças são as vítimas mais frequentes.2 

TIPO DE ABUSO

Abuso físico

Abuso emocional

Abuso sexual

Abandono físico

Abandono emocional

Crianças testemunhas de 

violência

Abuso físico

Abuso emocional

Abuso sexual

Outra formas de abuso

Violência cruzada

Mau trato do homem

Mau trato físico

Mau trato emocional

Abuso financeiro

Abandono fisíco

Abandono emocional

Mau trato da mulher

Violência conjugal

Formas activas

Formas Passivas

Mau trato de Idosos

Formas de violência

FORMAS DE VIOLÊNCIA

Formas activas

Formas passivas
Mau trato infantil

 

Quadro 1 – Formas de violência (Adaptado de Corsi, 1995, 33). 
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Analisemos sucintamente cada uma das formas de violência familiar: 

3.1. MAU TRATO INFANTIL  

Refere-se a toda e qualquer acção ou omissão não acidental (dos pais ou substitutos), 

que impeça ou ponha em perigo a segurança dos menores e a satisfação das suas 

necessidades físicas e psicológicas básicas. Existe uma enorme heterogeneidade de tipos de 

mau trato infantil, e estes podem não só assumir diversas formas e graus de gravidade 

como, na maioria das vezes, co-existem e interactuam os seus diversos tipos e sub-tipos, 

tais como:  

1) MAU TRATO FÍSICO – No abuso físico, o dano físico ou doença pode variar desde a simples 

contusão (hematomas e contusões, um certo número de cicatrizes, marcas de 

queimaduras, fracturas, mordeduras de adultos inexplicáveis), às lesões abdominais, as 

intoxicações provocadas, os traumatismos cranioencefálicos e a lesão mortal (a 

sufocação, o afogamento, e outras). Pode constituir um incidente relativamente isolado 

ou uma situação crónica mas o mau trato físico é o mais frequentemente diagnosticado 

nas instituições de saúde e responsável por elevada morbilidade e incapacidade e a 

principal causa de morte.2,41
 

2) ABUSO SEXUAL – No abuso sexual inclui-se qualquer tipo de contacto sexual do adulto 

com a criança tido com objectivo de provocar excitação e/ou gratificação sexual ao 

primeiro. Pode, portanto, constar de exibição, fotografia, contacto com os orgãos 

sexuais até à violação ou práticas sexuais aberrantes. 

Podemos referir que o abuso sexual é a conduta sexual mantida entre duas pessoas, 

em que uma delas é menor, havendo entre elas uma situação de desigualdade; assim, 

por razões de supremacia de idade ou de poder, o menor é usado para estímulo da 

outra pessoa. Mas a diferença de idade, factor sem dúvida, fundamental distorce toda a 

possibilidade de relação livremente consentida: o que define o abuso é a assimetria 

entre os implicados na relação e na presença de coacção explícita ou implícita. 

As condutas abusivas incluem um contacto físico (genital, anal ou oral), o que supõe 

uma utilização do menor como objecto de estímulo sexual do agressor (exibicionismo 

ou voyeurismo). 42,43
 

No entanto uma criança pode ser abusada sexualmente sem que apresente lesões, 

nomeadamente a nível genital. 

3) MAU TRATO EMOCIONAL OU PSICOLÓGICO – Esta forma de mau trato é a que levanta as 

maiores dificuldades quanto à sua definição e diagnóstico. Pode ser definido como a 
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incapacidade de proporcionar à criança um ambiente de tranquilidade, bem-estar 

emocional e afectivo, indispensável ao crescimento, desenvolvimento e comportamento 

adequados.  

No mau trato psicológico estão incluídas a ausência de afecto, a hostilização verbal 

(através de insultos, desqualificações, críticas ou ameaças de abandono), a 

depreciação, as humilhações frequentes ou situações de grande violência familiar, 

bloqueio constante das suas iniciativas (podendo mesmo fechar ou prender a criança). 2 

4) ABANDONO OU NEGLIGÊNCIA – No abandono físico, o mau trato é passivo, que tanto pode 

ter carácter temporário ou permanente. Nesta situação a criança não é atendida nas 

suas necessidades físicas (alimentação, higiene, saúde, protecção e vigilância face ao 

perigo, habitação) por parte de qualquer um dos elementos da família. 

O abandono emocional engloba a falta de resposta às necessidades de afecto da criança 

tais como: contacto corporal, carícias, etc. As crianças que presenciam cenas crónicas 

de violência entre os pais apresentam perturbações muito semelhantes àquelas que 

foram vítimas de abuso. 

Mas o abandono ou a negligência podem ser exercidos de forma activa, com a intenção 

de causar dano à criança.2,41
 

A negligência é uma forma muito frequente de mau trato insidiosa e de graves 

repercussões para a criança, que ocorre, nomeadamente, o risco de morte, de 

acidentes, atraso do crescimento e de desenvolvimento e alterações de 

comportamento.41
 

5) O SÍNDROME DE MUNCHAUSEN POR PROCURAÇÃO – Constitui uma forma rara de mau trato e de 

grande dificuldade de diagnóstico. Este consiste na simulação de sinais e sintomas na 

criança, por um elemento da família, com a finalidade de convencer a equipa médica da 

existência de uma doença, obrigando a hospitalizações frequentes, à necessidade de 

investigações exaustivas e muitas vezes invasivas.41 

A exposição das crianças, durante a infância e adolescência, às situações de violência 

entre o pai e a mãe, tal como tem demonstrado em alguns estudos3.44,45,46,47,48,49 torna os 

indivíduos mais vulneráveis a estas situações e propensos ao desempenho do mesmo papel, 

tanto de agressores como de vítimas.  

O envolvimento da criança, como mera espectadora, das situações de violência 

conjugal extrema e/ou repetida constitui uma forma de abuso emocional que é exercido 

sobre aquela, consubstanciando uma forma de mau trato à criança.37,41,44,48,49,50,51,52,53 Neste 

caso a vítima não é só a mulher, mas também a criança, que sofre ao testemunhar conflitos 

ou situações de violência entre os pais, dada a proximidade da experiência e a importância 
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que aquele contexto tem para o seu desenvolvimento, na medida em que se trata de 

pessoas com as quais a criança tende a identificar-se como figuras de suporte.47 

A criança que vê, ouve ou convive proximamente com situações de violência familiar 

pode desenvolver sintomas fisiológicos, comportamentais, emocionais e cognitivos, 

designadamente problemas a nível escolar e comportamental, problemas de saúde como 

ansiedade, depressão, sintomatologia de stress pós-traumático.54,53 

No estudo de Lenore Walker48 refere que 87% das crianças têm conhecimento da 

violência conjugal, enquanto no estudo de Lisboa, Barroso e Marteleira55 cerca de 95% dos 

filhos assistem às agressões. 

3.2. VIOLÊNCIA CONJUGAL  

A violência conjugal engloba todas as situações de abuso que recorrem, de forma 

cíclica e com intensidade crescente, entre os cônjuges. O abuso físico pode começar com 

um pequeno toque físico e continuar com empurrões, bofetadas, pontapés. Pode provocar 

aborto, lesões internas e externas, contusões, queimaduras de cigarro, escoriações na 

cabeça, face, pescoço, tórax, abdómen, ruptura do tímpano, feridas produzidas por armas 

diversas, desfigurações e chegar ao homicídio.56 No abuso emocional incluem-se insultos, 

gritos, críticas permanentes, desvalorização, ameaças que podem levar à instalação de um 

quadro depressivo e ao suicídio. O abuso sexual inclui todos os actos realizados contra a 

vontade do parceiro, incluindo a violação. Para existir violência recíproca cruzada (verbal 

e/ou física) é necessário observar-se uma simetria dos ataques e paridade de força física e 

psicológica entre o homem e a mulher.57,58
 

Na compreensão da dinâmica da violência conjugal é importante considerar dois 

factores: o seu carácter cíclico e a sua intensidade crescente.3 

Relativamente ao crescendo da intensidade da violência conjugal esta começa 

frequentemente por uma agressão psicológica: o agressor ridiculariza, não presta atenção, 

ignora, ri-se, corrige publicamente a sua vítima que começa a ter medo de falar ou de fazer 

qualquer coisa, com receio das críticas e a sentir-se deprimida e fraca. Num segundo 

momento, surge a violência verbal (gritos, insultos culpabilizações, ameaças de agressão 

física, de homicídio ou de suicídio) que cria um clima de medo constante. Nesta fase a 

vítima, sentindo-se muito debilitada, emocionalmente desequilibrada e deprimida, consulta 

um psiquiatra e começa a tomar psicotrópicos. Finalmente, surge a violência física no meio 

da qual podem surgir as exigências de carácter sexual e a violação.59,60 
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3.2.1. O CICLO DOS MAUS TRATOS  

Os comportamentos da mulher maltratada são, para muitas pessoas, difíceis de 

entender. Amigos, familiares e até profissionais de saúde, da justiça e policiais, perguntam-

se porque é que as mulheres suportam tantos anos de violência e maus tratos, porque é 

que não procuram ajuda antes, porque é que não terminam a relação e se separam, porque 

desculpam, justificam e ocultam os maus tratos, denunciam e retiram a queixa, ou até 

chegam a sair de casa e depois regressam? 19,72 

Conhecer o processo da violência, como se gera e mantém, seus efeitos e 

consequências, ajuda a compreender muitos dos sentimentos e comportamentos da mulher 

maltratada e sobretudo a estabelecer melhores relações de empatia com as mulheres que 

procuram ajuda, favorecer a escuta das que se encontram em situação de risco, detectar se 

uma mulher está a sofrer maus tratos e oferecer-lhe o apoio e os recursos de que necessita 

para iniciar um processo que possibilite terminar com a violência.19
 

A violência conjugal aparece em cada caso de forma muito variada, pelo que não é 

possível estabelecer um padrão de aparição e desenvolvimento. Muitas mulheres 

maltratadas afirmam que se viram envoltas em episódios de violência sem se aperceberem 

disso. Algumas, durante o namoro notaram pequenos detalhes ou condutas que atribuíram 

mais ao carácter zeloso do seu namorado/noivo do que a comportamentos anómalos de 

violência. Exemplos de tais comportamentos eram o namorado querer acompanhá-la a todo 

e qualquer lugar onde se dirigisse; ir buscá-la todos os dias ao trabalho ou às aulas; não 

permitir que saísse com as amigas à noite, com a desculpa que “é perigoso um grupo de 

raparigas andar sozinhas à noite”, telefonar-lhe todas as noites e em horários diferentes e 

quando esta não se encontrava em casa ficava aborrecido, etc.63
 

Após se encontrar estabelecida a vida em comum, muitas mulheres relatam que o seu 

companheiro/marido lhes sugeria que deixassem de trabalhar, pois não era necessário, que 

“com o que ganhava se arranjavam”, que “ela devia ficar em casa a cuidar dos filhos”. De 

igual modo começaram as críticas à família dela e a diminuição das visitas à mãe ou 

familiares próximos.63
 

Em determinados casos, as mulheres contam que a primeira agressão física acontece 

na própria noite de núpcias ou então aquando da primeira gravidez. A explicação adiantada 

para esta mudança súbita de comportamento alude ao facto de ser o momento em que o 

homem crê que a sua companheira depende absolutamente de si, quer seja pelo contrato 

matrimonial ou porque espera um filho seu, pelo que se encontra com mais liberdade para a 

agredir pois sabe que será mais difícil para a vítima abandoná-lo.63
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O início da violência é muito variável de caso para caso, no entanto o carácter cíclico 

dos episódios de violência parecem ser similares. Uma vez ocorrido um episódio de 

violência, o mais provável é que volte a repetir-se, mesmo que o tipo de violência possa ser 

distinto em uma ou outra ocasião.63 Neste sentido, a “Teoria do ciclo da violência”, 

enunciada pela investigadora americana Lenore Walker35 explica o que sucede na grande 

maioria dos casos 241,243
. Segundo esta autora, que trabalhou numa casa de refúgio para 

mulheres maltratadas onde observou que muitas mulheres descreviam um padrão muito 

parecido no processo do mau trato e que tinha um forma cíclica, a violência doméstica 

ocorre como um ciclo (ciclo do abuso) que compreende três fases: 

1. Acumulação da tensão (génese); 

2. Explosão e agressão (fase da agressão); 

3. Reconciliação ou lua-de-mel (fase do arrependimento). 

A fase de acumulação da tensão caracteriza-se por agressões psicológicas, alterações 

repentinas e imprevistas do estado de ânimo, incidentes “menores” de maus tratos 

(empurrões, pequenas bofetadas) por parte do agressor face à vítima. Esta, no intuito de 

acalmar o seu companheiro, tende a comportar-se de forma submissa ou ignora os insultos 

e as humilhações, minimiza o sucedido, já que sabe que as acções dele podem ser piores, 

inclusive tenta negar os maus tratos, atribuindo cada incidente isolado a factores externos e 

não ao seu companheiro – porque ele tem problemas no trabalho, ou porque bebeu muito e 

não sabe o que faz – esperando que as coisas mudem e que ele melhore o seu trato para 

com ela. Lamentavelmente as coisas não melhoram, pelo contrário, pioram, acabando por 

ocorrer uma escalada dos incidentes “menores” de mau trato.63,35
 

No início desta primeira fase a mulher tem algum controlo sobre o que sucede, mas à 

medida que a tensão aumenta, vai perdendo-o rapidamente. O abusador, devido à aparente 

aceitação passiva que a mulher tem da sua conduta, não tenta controlar-se, julgando-se 

com direito de a maltratar, verificando que é um meio efectivo de conseguir que ela se 

comporte como deseja. Algumas vítimas, na etapa final desta fase, começam uma discussão 

para controlar como e quando se vai produzir a agressão e, deste modo, tomar precauções 

que permitam minimizar as consequências do episódio de mau trato. Já não podem suportar 

por mais tempo o medo, a raiva e a ansiedade, sabendo, por experiência, que depois da 

agressão virá uma fase calma. 

A fase de explosão ou agressão ocorre quando a tensão da fase anterior chega a um 

certo limite, ocorrendo a sua descarga através do mau trato psicológico, físico ou sexual 

grave. Esta fase distingue-se da anterior pela total ausência de controlo nos actos 

praticados pelo abusador e pela maior destrutibilidade que acarreta. O agressor reconhece 
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que a sua fúria foi desmedida e ainda que tente justificar o seu acto, acaba por não 

compreender o que sucedeu. A finalidade inicial da agressão era dar uma lição à vítima, 

sem intenção de a ferir, terminando quando considera que a mulher aprendeu a lição. 

Contudo, quando o episódio de violência cessa, a mulher foi severamente maltratada.17,74
 

É nesta fase que se produzem as lesões físicas mais graves, ocorrendo, em casos 

extremos, a morte. É também nesta fase que a mulher procura assistência médica, ainda 

que esta procura de auxílio apenas ocorra em 50% dos casos.63
 Normalmente, esta fase é a 

mais breve das três, durando entre duas a vinte e quatro horas, se bem que muitas vítimas 

afirmam que a viveram durante uma semana ou mais. Quando acaba, segue-se um estado 

de choque inicial, negação e incredulidade.63
 

A fase de reconciliação ou lua-de-mel é uma fase em que não há tensão nem 

agressão, o homem arrepende-se e pede perdão à vítima, prometendo que não voltará a 

suceder. Comporta-se de forma encantadora e carinhosa. O agressor acredita piamente que 

nunca mais voltará a magoar a mulher que ama e que será capaz de se controlar, ao 

mesmo tempo que acredita que ela aprendeu a lição, pelo que não carecerá de comportar-

se de forma inadequada, não será “obrigado a maltratá-la”. 63,62
 

A mulher acredita e tenta assimilar a situação como uma perda de controlo 

momentânea do seu companheiro, que não voltará a repetir-se, crendo que ele cumprirá o 

prometido e também que ela o poderá mudar, fazendo com que as coisas no futuro sejam 

melhores. Ela entende que a actual conduta do seu companheiro é o que ele realmente é, e 

que as condutas manifestadas anteriormente não representam a sua personalidade.63
 

Infelizmente é neste período que se torna mais difícil para a mulher tomar a decisão de 

abandonar o agressor e, por outro lado, é também a altura em que tem maior contacto com 

as pessoas que a podem ajudar e que tem mais liberdade para sair de casa e manter as 

relações sociais.63
 

A duração exacta desta fase ainda não foi determinada, parece ser maior do que a 

segunda, mas mais curta do que a primeira, não obstante, em alguns casos não dura mais 

do que um breve momento ou nem sequer se dá o arrependimento por parte do agressor, 

existindo somente um período de inexistência de tensão. Nada há que indique o término 

desta fase, se bem que progressivamente ou de forma mais abrupta, o ciclo de violência 

iniciar-se-á com um novo aumento de tensão. 

Importa, contudo, tecer algumas considerações sobre estas fases: nem todas as fases 

do ciclo ocorrem; a violência não é estritamente cíclica, podendo aparecer repentinamente, 

e o seu ritmo não é regular; as características do mau trato podem produzir na mulher 

respostas de indefesa e submissão que facilitam as condutas agressivas, reforçando, com 
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esta submissão, o comportamento violento do homem. Este padrão de comportamento, 

agressão-indefesa-submissão, alimenta-se evolutivamente como um círculo vicioso, ou 

melhor, uma espiral de violência, sendo habitual que se incremente de forma progressiva a 

intensidade de condutas de agressão.17 

À medida que o tempo passa, as fases tornam-se mais curtas, chegando a momentos 

em que se passa de uma breve fase de acumulação da tensão a uma fase de explosão e 

assim sucessivamente, sem que medeie uma fase de arrependimento, que acaba por 

desaparecer, sendo neste momento que as mulheres pedem ajuda.19,63,68
 

Destaca-se ainda o facto dos episódios de mau trato serem cada vez mais intensos e 

perigosos, ou seja, se no início o agressor se limitava a empurrões e bofetadas, com o 

tempo são verdadeiras tareias, caracterizadas por agressões com objectos contundentes, 

incluindo o uso de armas. Este fenómeno de escalada da violência reveste-se de especial 

interesse, pois o ser compreensivo ou permissivo com os primeiros comportamentos 

violentos pode conduzir, em lugar de diminuir, à sua evolução gradual. Aqui reside a 

importância de se colocar um ponto final na situação de violência nos primeiros momentos 

em que esta ocorre, já que com o tempo aumenta o perigo de vida da vítima.63
 

Este ciclo da violência é vivido pela mulher vítima numa constante de medo, 

esperança e amor. O medo que sente é motivado pelas experiências de violência já 

vivenciadas e pelo perigo, que é real e está sempre presente. A esperança que sente 

prende-se com a vontade que tem de que o seu projecto de vida (que integrou a 

conjugalidade/casamento) seja bem sucedido, pois investiu muito nele e porque nele 

identifica aspectos positivos, não obstante os aspectos negativos da violência. Um dos 

aspectos positivos que encontra é o amor que continua a sentir por aquele com quem casou 

ou com quem vive maritalmente e também o amor que o agressor manifesta nos períodos 

em que se arrepende da violência que cometeu.68,75
 

Este ciclo de violência conjugal dificulta muito a tomada de decisões pela mulher 

vítima, pois esta vive fases muito dramáticas (a tensão e a agressão), mas que terminam 

numa muito gratificante (a lua-de-mel), na qual a sua esperança de ter uma conjugalidade 

sem violência a faz acreditar e tentar novamente o projecto de vida.68,75 

3.2.2. CARACTERIZAÇÃO DA MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 

No contexto da violência doméstica, importa realçar as características da sua principal 

vítima, a mulher. 
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O chamado “síndroma da mulher maltratada” consiste numa série de traços comuns 

às mulheres vítimas de agressões conjugais continuadas e se mostram incapazes de 

abandonar essa relação violenta por dificuldades financeiras, por medo ou por interiorização 

de bloqueios psicossociais. Por outro lado, esta situação é frequentemente acompanhada da 

noção de inexistência de alternativas ou de ajudas externas, de tipo formal ou não, dada a 

pouca disponibilidade das forças policiais ou de estruturas de assistência social para 

solucionar a questão.61 Este síndrome foi formulado por Lenore Walker62 residindo a sua 

origem na teoria da indefesa apreendida, reformulada em termos da depressão humana. 

Esta síndrome da mulher maltratada pode explicar por que é que algumas mulheres vítimas 

desta situação ignoram a existência de alternativas que lhes permitiria proteger-se ou 

mesmo pôr em prática certas opções. As mulheres maltratadas adaptam-se a situações 

adversas e fomentam a sua habilidade para afrontar os estímulos nocivos e minimizar a dor. 

Apresentam distorções cognitivas, como a minimização, a negação ou dissociação, que lhes 

permite suportar os incidentes de mau trato agudo. Além destas distorções cognitivas, as 

mulheres maltratadas podem mudar a forma como se olham, e olham o mundo, 

desenvolvendo os sintomas associados ao stress pós-traumático (PTSD). Assim, este 

síndrome abarca sentimentos de depressão, raiva, culpa, baixa auto-estima, rancor, queixas 

somáticas, disfunções sexuais, condutas aditivas e dificuldades em estabelecer relações (por 

excessiva dependência ou evitando totalmente a intimidade). 6,63
 

A eterna questão “porque é que estas relações se mantêm?”, no entanto, já se 

conhece algumas respostas. Segundo Marlene Matos12 uma grande parte dos 

relacionamentos violentos perpetua-se no tempo devido a um conjunto de mecanismos que 

conduzem, não raras vezes, as vítimas à ocultação do abuso e à sua irresolução. São eles a 

privacidade em torno do problema, a vergonha, a desinformação (e.g. não percepção de si 

como vítima de um crime); a minimização da “pequena violência” (e.g. pela vítima, pela 

sociedade); o medo de uma re-vitimação; as narrativas de justificação em torno do mau 

trato (e.g., o argumento do álcool, dos costumes, das relações extraconjugais); a esperança 

eternizada da mudança do cônjuge violento; a sujeição às prescrições do agressor; a 

“anestesia” progressiva do mal-estar; as próprias prescrições dos valores sobre o género e 

a conjugalidade que ditam modos de ser e de estar que “coabitam” com o abuso; a não 

percepção de recursos ou opções (e.g. pessoais, económicas, profissionais); o receio da 

reacção do outro à revelação (sentir-se julgada, criticada, desacreditada); a falta de 

informação sobre a forma como os outros – nomeadamente, os técnicos – a poderá ajudar 

enquanto vítima de um crime. 
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Deste modo, a tolerância à violência assenta em razões económicas (dependência do 

marido), sociais (a opinião dos outros e o isolamento) e familiares (protecção dos filhos). 

Além destas razões há variáveis psicológicas como a minimização do problema, fruto da 

habituação à situação de tensão; o medo; a insegurança generalizada; a resistência em 

reconhecer o fracasso da relação; o receio do futuro, etc.64
 

A ideia de que as mulheres gostam de ser maltratadas, caso contrário deixariam os 

maridos que lhes batem, é a mais corrente, existindo inclusive o adágio popular “Quanto 

mais me bates, mais eu gosto de ti” que vem cimentar este discurso sobre o masoquismo 

das mulheres.22 No entanto, como afirma Sílvia Portugal, 65 há inúmeros estudos que 

tentam identificar as características psicológicas de mulheres maltratadas, as quais são 

caracterizadas, em geral, como envergonhadas, caladas, incapazes de reagir, conformadas, 

passivas, emocionalmente dependentes, deprimidas.66,67 A culpa é retirada do agressor e 

colocada na vítima, de tal modo que todos os relatos de mulheres maltratadas mostram que 

façam elas o que fizerem a culpa é sempre delas, por exemplo: ou falaram ou estiveram 

caladas, ou foram ou não foram, ou fizeram ou não fizeram, os comportamentos delas é 

que justificam sempre os maus tratos. É raro o relato de uma mulher maltratada que não 

afirme «eu não fiz nada para ele me bater», estando implícita a ideia de que poderia haver 

razões para que ele o fizesse. 

Os motivos frequentemente invocados pelas mulheres para a justificação da violência 

dos maridos são por ordem decrescente o álcool, discordâncias, ciúmes, dinheiro, razões 

que, à excepção da primeira, se prendem com formas de incumprimento de deveres 

conjugais, passíveis de serem percepcionadas pelo homem como causas legítimas para o 

uso da violência.65
 

Contudo, o discurso patológico esquece, muitas vezes, os aspectos importantes da 

vida. A incapacidade que as mulheres têm de sair de uma relação conjugal de maus tratos 

não se prende apenas com questões de ordem psicológica ou afectiva. Procurar casa, 

emprego, ficar com os filhos a cargo, viver exclusivamente de um salário (não raras vezes 

reduzido), enfrentar batalhas jurídicas, são tudo dificuldades reais e tanto mais difíceis de 

viver quando não se tem qualquer apoio e se foge de um marido violento, ou seja, por 

razões eminentemente práticas as mulheres não podem partir, isto é, não têm dinheiro nem 

para onde ir.65
 

Por outro lado, apesar do problema da violência conjugal ser comum a muitas 

mulheres e poder ser identificado com um sistema cíclico (o que é testemunhado pelo ciclo 

da violência), isso não significa que as reacções das mulheres vítimas sejam iguais, pois 

cada pessoa é única, com experiências de vida diferentes, ainda que por vezes bastante 
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semelhantes. A reacção de cada um ao problema é sempre pessoal e subjectiva. Entre 

outros aspectos, a relação com o ofensor, a história de vida anterior, os apoios que tem, a 

violência implicada e todos os actos que a constituem, o impacto que têm em si e, 

sobretudo, a valorização e significado que atribui a cada um desses actos, determinam a 

singularidade da sua reacção.68
 

Contudo, mais cedo ou mais tarde, o mau trato repercutir-se-á na saúde e bem-estar 

das mulheres, pois, pouco a pouco, vai esgotando a sua energia e confiança, afectando a 

sua saúde física e psíquica, tanto da mulher vítima como dos seus filhos, caso existam, 

deixando sequelas na saúde que persistem mesmo muito tempo depois da relação ter 

terminado.65 A violência conjugal é um trauma, um choque que ocorre súbita e 

inesperadamente, que ameaça o bem-estar psicológico de quem o sofre, pois o trauma 

marca e tem repercussões na vida da pessoa que o viveu.69 

A violência diminui a própria valoração (auto estima) e induz a um menor cuidado 

pessoal, favorecendo o descuido e a prática de condutas prejudiciais para a saúde, tais 

como o abuso de álcool e/ou drogas, tranquilizantes, tabaco, má alimentação e falta de 

exercício.70 Além disso, o stress crónico que o mau trato acarreta implica uma alteração do 

sistema imunológico e neuro-hormonal que vai favorecer o aparecimento de várias doenças 

(infecciosas, cardiovasculares, etc.), ou piorar as existentes (asma, diabetes, angina de 

peito, etc.), 71 conduzindo também a um impacto económico negativo porque a mulher 

começa a faltar ao trabalho.72
 

Assim, a nível da saúde mental da mulher vítima pode gerar-se: 73 

a) Distúrbios cognitivos e de memória: a mulher vítima pode apresentar disfunções 

cognitivas sob a forma de flashbacks, pesadelos, dificuldades de atenção e concentração, 

confusão mental, crenças erróneas sobre si própria e sobre as outras pessoas, memórias 

frequentes dos acontecimentos traumáticos (dos espancamentos, coacções, etc.). Estas 

reacções levam ao desenvolvimento de dificuldades, sobretudo ao nível de tomadas de 

decisão. 

b) Comportamentos depressivos ou de grande evitamento: a mulher desenvolve um estilo 

cognitivo pessimista associado à depressão. Tem vergonha de revelar o seu problema a 

outrem, encontra-se muito confusa e emocionalmente fragilizada, culpa-se a si própria 

do problema que está a viver, isola-se, não tem muitos relacionamentos sociais, 

desvaloriza-se enquanto pessoa, tem uma baixa auto-estima, manifesta cepticismo em 

relação à lei, perde confiança no futuro, deixa de confiar nas pessoas. 



33 
 

c) Distúrbios de ansiedade: a mulher fica desorganizada, torna-se hipervigilante em relação 

a pistas de perigo, tem fobias e ataques de ansiedade, tem sintomas psicofisiológicos 

associados ao stress e à ansiedade. 

As repercussões sobre a saúde física podem consistir em: 

� Consequências físicas: lesões abdominais e/ou torácicas, dores pélvicas, abdominais, 

dispepsias, síndroma de dor crónica, hematomas e contusões, fibromialgia, dores 

lombares, fracturas, transtornos gastrointestinais, cólon irritável, lesões oculares, 

lacerações e abrasões, cefaleias.63,73 

� Consequências sexuais e reprodutivas: transtornos ginecológicos (menstruação 

irregular e dolorosa), infertilidade, inflamação da pélvis, disfunção sexual (vaginismo, 

dispareunia), complicações na gravidez, aborto, gravidez não desejada, gravidez de 

risco ou mesmo a contracção de doenças sexualmente transmissíveis.63,73 

Muitas mulheres, apesar de apresentarem lesões importantes, não se dirigem aos 

serviços médicos por vergonha, ameaça do agressor, receio que comuniquem às 

autoridades a origem das suas lesões e possam tomar medidas que afectem a sua vida 

familiar, apenas procuram o médico em caso de lesões muito graves. Para estas vítimas, 

como as agressões são um facto que se repete, entram num estado de aturdimento físico e 

psíquico que lhes dificulta a recuperação.73
 

3.3. MAU TRATO NO IDOSO  

O mau trato no idoso engloba todas as acções e omissões de qualquer membro da 

família que provoquem um dano físico ou psicológico ao idoso: agressões físicas, 

desrespeito, descuido na alimentação, habitação ou cuidados médicos, abuso verbal, 

emocional e financeiro, falta de atenção, intimidação, ameaças, etc.2,48,76
 

Como se depreende da definição os maus tratos podem ser diferenciados em vários 

tipos: 2,76 

1. Maus Tratos Psicológicos – São palavras ou actos de intimidação ou humilhação, assim, 

como actos de omissão de actividades (isolamento familiar ou social, desprezo, gritos, 

insultos, ameaças, intimidações, etc.), que buscam e desencadeiam no idoso sensação de 

mau estar, stress, angústia, estado de irritação ou dor emocional. Correspondem a 

34,5% dos maus tratos diagnosticados. 

2. Maus tratos Físicos – São actos em que se utiliza a força, directamente ou com objectos 

distintos, e resulta em agressões no corpo do idoso, motivando dano corporal anatómico 
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ou funcional, como: pontapés, bofetadas, murros, torsões de extremidades, 

queimaduras, empurrões, etc. Significam 25,7% dos maus tratos estudados. 

3. Abuso Sexual - Abuso do corpo sem consentimento do idoso ou idosa. Incluem-se 

violação, carícias, nudez, fotografar com fins perversos (pornográficos ou de humilhação, 

desejo, etc.). 

4. Negligência – É o descuido por parte do cuidador para prevenir, manter ou proporcionar o 

estado de saúde ou estabilidade psíquica que dê boa qualidade de vida. Assim como, a 

alimentação adequada que evitam o dano físico, funcional, ou provoca estado de 

angústia ou dano mental. Este grupo de maus tratos alcança a maior incidência com 

48,7%. 

5. Mau Trato Económico – Consiste em usar ilegalmente os meios económicos do idoso de 

forma indevida e sem o seu consentimento, através por exemplo: falsificação da 

assinatura ou por ameaças ou por engano ao idoso; administração danosa ou venda 

ilegal dos bens. A incidência deste tipo de mau trato é de 29,9%. 

6. Abandono – É quando o cuidador deixa desamparado e só o idoso, de forma imprevista e 

sem prévio aviso. O abandono pode ser temporal de pouco ou longo tempo, mas por 

vezes é definitivo (deixar internado no hospital sem ou com falsos dados do familiar 

cuidador e na altura da alta não se conhece nenhum familiar). Este é o mau trato menos 

frequente, quantificando-se em 2,9%. 

7. Auto-negligência - É quando o idoso decide abandonar o seu próprio cuidado pessoal, 

higiene, saúde, alimentação, hidratação, medicação, isolamento psíquico, familiar, social, 

etc. Não é infrequente que o idoso decida pelo caminho da autólise. 

A pessoa idosa é um dos elementos da família mais vulnerável, sofrendo dos crimes 

que costumam configurar situações de violência doméstica. O isolamento relacional a que 

são votados, a falta de dignificação pessoal, a crescente redução da sua autonomia e 

capacidade de decisão da própria vida, a sua frequente infantilização por parte dos 

familiares, entre outras atitudes, tornam-na frágil e dependente, o que favorece a sua 

vitimização, agravada pela ambivalência de sentimentos que pode sustentar em relação aos 

seus agressores (filhos, netos ou outros familiares próximos). Mas tudo se agrava se o idoso 

se encontra numa situação de incapacidade, de não poder gerir autonomamente a sua 

pessoa e os seus bens, ficando sujeita à intervenção não legitimada de familiares, 

designadamente nos domínios da saúde, internamento e alienação de bens, ou expostos 

abusos de ordem financeira. 
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4. O PROCESSO DE VITIMAÇÃO 

A vítima é a pessoa ferida ou lesada por outro ou outros, que se sente prejudicada, 

que partilha essa experiência e procura auxílio e reparação, que é reconhecida como vítima 

e assistida por organismos públicos e mesmo privados. Neste processo de vitimação, em 

que se pretende saber quem deve assumir esta designação, de forma a beneficiar dos 

direitos e deveres inerentes à vítima, Emílio Viano77 distingue quatro níveis. 

4.1. NÍVEIS DE VITIMAÇÃO 

Emílio Viano77 defende que o processo de vitimação abarca quatro níveis. No primeiro 

nível o indivíduo experimenta um dano e o sofrimento causado por outrem, sem o entender 

como uma forma de vitimação, ou seja, não existe auto-percepção desse papel; no segundo 

nível, alguns desses indivíduos entendem esse dano como imerecido e injusto e sentem-se 

vítimas, surgindo a percepção da vitimação; no terceiro nível, alguns dos indivíduos, 

sentindo-se lesados ou vitimizados, tentam encontrar alguém (familiar, amigo, autoridade, 

profissional) que reconheça essa vitimação e o dano sofrido, ocorrendo a assumpção pública 

da vitimação; e no quarto nível, alguns daqueles que encontram reconhecimento para o seu 

estatuto de vítimas, tornam-se “oficialmente vítimas”, podendo beneficiar de diversos tipos 

de apoio, dando-se o reconhecimento público da vitimação. 

PRIMEIRO NÍVEL 

O primeiro nível abrange o dano e as suas causas. O elemento essencial do estatuto 

de vítima é a presença do dano, do sofrimento ou da lesão, causado por um crime. No 

entanto, alguns autores consideram que não existe qualquer razão que deva limitar a causa 

do dano a um acto criminoso, cometido por um indivíduo contra outro, já que a vitimação 

institucional, o abuso do poder, a vitimação colectiva e as acções governamentais, ilegais ou 

ilegítimas, também devem ser consideradas causas de vitimação. Assim, integram esta 

designação não só os actos por comissão mas também por omissão. 

Alguns consideram que o motivo e a forma do dano é irrelevante e o que conta é estar 

em crise, ser lesado, ferido e necessitar de recuperação, de reparação e de adquirir, 

novamente, autonomia. Neste sentido, pode ser considerada vítima quem sofre um dano, 

na sequência de um crime ou de um acto violento não criminoso. 
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No entanto, uma pessoa pode experimentar um dano sem se auto considerar vítima 

(mesmo em caso de dano e sofrimento causado por outro). A cultura, a tradição e os credos 

religiosos podem permitir uma racionalização que os leve a considerar eles próprios como 

responsáveis pelo dano que estão a sofrer e a culpar-se a eles mesmos e não ao 

perpetrador. As vítimas podem acreditar que são responsáveis pela sua vitimação, surgindo 

sintomas de stress, ansiedade e culpa, associados com a vitimação (perturbação de stress 

pós-traumático). A violência conjugal é um exemplo clássico deste tipo de racionalização. 

Os conceitos de susceptibilidade, vulnerabilidade e estilo de vida são instrumentos 

importantes na abordagem desta dimensão. Por esta razão, vários autores defendem que a 

vitimologia não deveria incluir este nível, devendo partir do momento em que a pessoa 

compreende que se sente vitimizada ou do momento em que sente necessidade de revelar 

o facto e sendo o seu estatuto de vítima publicamente reconhecido. Outros discordam e 

consideram que as questões levantadas a partir deste primeiro nível e na sua transposição 

para o nível seguinte fornece-nos uma forte fundamentação para os meios efectivos da 

prevenção, uma vez que nos permite articular questões do tipo: como reduzir o grau de 

dano das pessoas quando estas não se consideram vítimas? O que significa um aumento da 

taxa de vitimação para uma sociedade? Que reestruturação fundamental é necessária para 

interromper a vitimação?   

SEGUNDO NÍVEL  

A transição entre o primeiro e o segundo nível é crucial e, no entanto, tem sido 

negligenciada, talvez devido à recente ênfase dada à macro pesquisa orientada 

sociologicamente versus as microabordagens orientadas do ponto de vista psicológico. 

Um dos maiores obstáculos ao reconhecimento da vitimação, mesmo por parte da 

vítima, é frequentemente a sua tolerância pública silenciosa. Tal tolerância pode resultar de 

um sistema de valores, crenças e leis que activamente sustentem, justifiquem e legitimem a 

vitimação.  

A aceitação tácita da vitimação pode ser o resultado de uma ideologia não consciente, 

um sistema de crenças e atitudes que são implicitamente aceites, mas que não estão 

consciencializadas devido aos estereótipos que prevalecem. Pode dever-se, também, ao 

facto de algumas vezes não existirem alternativas disponíveis, possíveis ou imaginárias. 

Para evitar o aparecimento da dissonância cognitiva perturbadora, a consciência das 

injustiças e prevaricações é apagada e a normalidade é restaurada através da legitimação e 

incorporação da vitimação nos valores e formas de vida aceites numa dada sociedade. 
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Muitas vezes é preciso mudanças sociais drásticas como a industrialização, a 

urbanização, o crescimento de oportunidades educacionais e de carreiras e a abertura de 

estilos de vida alternativos para abanar o status quo e levantar questões importantes. Isto, 

por sua vez, educa as vítimas acerca da sua vitimação, aumenta a sua consciência, encoraja 

a busca pela mudança e, acima de tudo, leva-as a assumirem-se como vítimas de um 

sistema injusto. A percepção de que «isto não me deveria ter acontecido», «eu não merecia 

isto» ou «as coisas não têm de ser assim», constitui a dinâmica psicológica chave neste 

complexo processo. A dificuldade de atingir esta meta resulta do facto de crenças, valores e 

sistemas bem enraizados terem de ser questionados e alterados e as figuras de liderança 

rejeitadas, sem garantia imediata de sucesso. Este risco emparelha com a consciência de 

que a derrota agravaria mais ainda o processo de vitimação. 

A principal razão para as pessoas terem dificuldade em se assumirem como vítimas é 

o cenário ameaçador da experiência de ser vitimado. Geralmente, uma atmosfera de 

segurança e harmonia social suporta as nossas actividades e ser vitimado não é uma 

realidade que normalmente se nos depara. Se há algum pensamento de vitimação a 

tendência é pensar «sei que acontece, mas não me acontecerá a mim». Antes da 

ocorrência, a vitimação é, no máximo, uma possibilidade vazia, com a qual normalmente 

não nos preocupamos na nossa rotina diária.  

Ser vitimado é a aurora de uma nova configuração do significado e ocorre na 

experiência real através de um processo de desenvolvimento. No início deste processo 

apresenta-se como estranha, desenquadrada, não familiar, problemática e confusa. Mesmo 

quando a vitimação se torna uma realidade viva, a descrença expressa nos relatos das 

vítimas indica que é ainda um tipo relativamente vazio de quase realidade. Ela ainda não foi 

completamente articulada, percebida, compreendida, sensação que ocorre porque o mundo 

de significado prévio da pessoa era baseado na segurança e harmonia social. No momento 

em que estes pilares são abalados, a vítima é entregue a uma nova realidade estranha, não 

familiar, chocante e dificilmente credível, fora das normas usuais e das normais 

experiências de vida. 

A vitimação é, originalmente, surpreendente, alígena e imprevisível, já que despedaça 

o mundo da pessoa. Assim, mesmo quando se torna claro para a pessoa que a sua situação 

preferida está a ser destruída por outra pessoa, o que resulta é uma espécie de vazio que 

só gradualmente começa a ser entendido. A vítima foi arrancada da sua vida e lançada 

noutra que é contrária à primeira, esvaziando o seu mundo do seu significado usual. 

A assumpção por parte da vítima como tal pode tornar-se difícil devido a três 

componentes principais da vitimação: a capacidade da vítima para controlar as perdas, 
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ficando indefesa, vulnerável e isolada; a dificuldade de aceder a sistemas de apoio social e 

cooperativo e o facto de alguém ter invadido a sua vida e destruído, a vários níveis, o seu 

bem-estar. 

Ver-se como vítima e aceitar a sua vitimação é importante por outra razão crucial, o 

poder ser o início do processo de recuperação. Compreender permite ultrapassar o choque e 

a confusão, abrindo caminho para encetar a luta. 

Este segundo nível alerta para a importância da educação pública e do despertar das 

consciências, para que as pessoas possam transcender explicações particulares e 

justificações de vitimação e agarrem a natureza sistémica e alargada do dano que as afecta. 

Isto deverá conduzi-las ao desenvolvimento da raiva e da decisão de que algo tem de ser 

feito para mudar a situação, não só num caso particular mas em toda a classe de vítimas ou 

potenciais vítimas.  

TERCEIRO NÍVEL 

O terceiro nível corresponde à assumpção do estatuto e papel de vítima, pela própria. 

Após um indivíduo reconhecer uma experiência de vitimação ele deve decidir o que fazer 

acerca disso, abrindo-se várias possibilidades, formais e informais, à vítima. Há provas de 

que as vítimas validam a sua experiência e as suas conclusões com uma pessoa de 

confiança, mais frequentemente do que se pensa. Esta validação influencia fortemente o 

acto de eles participarem oficialmente ou não. 

São diversas as variáveis que afectam a decisão da vítima relativamente à 

participação pública da vitimação: a opinião sobre a probabilidade da Polícia encontrar o 

culpado; a dimensão do dano e sofrimento inerentes à revelação; a relação com o 

vitimador; o impacto social da participação; os obstáculos, as despesas e o tempo envolvido 

na participação; a percepção da complexidade do sistema burocrático; o medo de ser 

ridicularizado ou de sofrer retaliação e vingança; a falta de privacidade nos níveis iniciais da 

participação; o local da residência (e.g. os habitantes rurais participam mais dificilmente). 

Deste modo, factores sociais, culturais e psicológicos podem impedir a vítima de reclamar 

publicamente esse estatuto, conduzindo, por vezes, à perpetuação da vitimação, com o 

vitimador a tirar partido dessa falta de acção por parte da vítima.  

Um factor decisivo para dar algum espaço de manobra à vítima é o facto de ganhar ou 

de ser bem sucedida na sociedade. Aos olhos de muitos, a vítima é um perdedor, mesmo 

que inocente. Como resultado, a vítima pode ter um preço bem alto a pagar quando 

reconhece a vitimação. É por isso que é mais fácil ao sexo masculino admitir, participar a 

sua vitimação e procurar ajuda apropriada.  
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Participar a vitimação pode ser o equivalente a passar uma sentença de morte a si 

próprio ou, pelo menos, a pôr em sério risco o seu estatuto social, a respeitabilidade e 

aceitação na comunidade, bem como o estatuto social da sua família. Enfim, pode significar 

a estigmatização ou até a exclusão social, residindo aqui a relutância da vítima para 

participar um acontecimento traumático.  

Assim, quando a culpabilização da vítima é prevalecente e, pior do que isso, 

interiorizada pela própria, o preço psicológico e social a pagar pela revelação pode ser muito 

alto. Por outro lado, a percepção da vítima de que poderá não ser acreditada pode fechar 

todas as vias para revelar e procurar a reparação por um período indeterminado de tempo e 

pode conduzir a uma vitimação prolongada. Além disso, a desvalorização social do 

consentimento para revelar, pode fazer da vítima um alvo fácil para revitimação nas mãos 

do vitimador ou de outros. 

QUARTO NÍVEL 

Este nível é o do reconhecimento público da vitimação e do apoio da sociedade. 

Ultrapassar a vitimação é o exacto reverso do seu significado e não pode ser descurada. Se 

o mundo social que causa e apoia a vitimação não muda ou continua a ser conivente, se a 

vítima nada faz acerca da sua má sorte ou se os outros permanecem indiferentes ou 

indisponíveis, a vitimação é aprofundada. A sociedade e os outros são um pilar crucial no 

processo que permite à vítima ultrapassar a sua vitimação e construir um mundo novo. O 

auxílio activo dos outros restaura o sentimento de confiança e harmonia na sociabilidade 

destruída da vítima e ajuda-a a fazer a transição para o novo mundo após a vitimação. 

É fundamental para o bem-estar da vítima, enquanto indivíduo e membro da 

sociedade, que o dano provocado pela vitimação seja ultrapassado e que a crise por ele 

gerada se resolva com êxito. A tarefa e necessidade de todas as vítimas é restabelecer o 

mundo como o prefere e o conhece. Para isso tem de sair da imobilidade e aproveitar a 

iniciativa, pôr termo ao isolamento e estabelecer contactos e redes, escapando, deste 

modo, ao perigo e entrando num porto seguro. 

Contudo este processo não é simples e requer três elementos interrelacionados: um 

esforço activo, a garantia por parte do mundo de uma segurança previsível e a ajuda activa 

dos outros. É através deste processo que a vitimação pode ser evitável, prevenida e 

possível de ultrapassar. O reconhecimento e compreensão da sociedade são cruciais para a 

efectivação deste processo de recuperação. 
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4.2. A VITIMAÇÃO SECUNDÁRIA 

A vitimação, designação atribuída ao facto de ser vítima de um crime, pode causar 

repercussões psicológicas muito negativas na estabilidade emocional das pessoas 

afectadas.78
 

A denominada vitimação secundária define-se como o sentimento de decepção ou 

frustração de expectativas da vítima que decorre da actuação negativa das entidades 

jurídico-penais.52,79,80,81
 

No contexto deste fenómeno, refere-se por exemplo ao descrédito no relato da vítima, 

banalização da sua condição de vítima, morosidade dos processos, penosos inquéritos, 

proximidade do agressor, falta de informação, ausência de empatia face à sua condição. 

Estas dificuldades conduzem a uma nova experiência de vitimação, desta vez desencadeada 

pela (in)acção daqueles que supostamente zelariam pela sua protecção e bem-estar.  

Esta experiência pode conduzir a vítima a um processo de ponderação de custos-

benefícios face à possibilidade de participar novas vitimações ao sistema jurídico-penal.52,81 

Por vezes, são os próprios agentes da lei (polícias, médicos, advogados, juízes) que 

contribuem para a vitimação secundária, não só por falta de preparação e formação para 

lidar com estes casos delicados, mas devido às próprias regras institucionais. Segundo Cotti 

e col,60 a complexidade e morosidade do processo, o excessivo número de vezes que a 

vítima tem de relatar o evento traumático e o local desapropriado onde a entrevista à vítima 

é realizado, são alguns aspectos que podem contribuir para a vitimação secundária. 

Deste modo, os apoios à vítima não deverão faltar, tanto pessoais como institucionais, 

pois os entraves são um verdadeiro drama para a mesma, que a acrescentar à crise 

motivada pela violência sofrida, se vê obrigada a percorrer sozinha complicados circuitos 

institucionais, sofrendo assim de uma vitimação secundária ou dupla vitimação.33 Esta nova 

vitimação resulta da incompreensão daqueles a quem pediu apoio e de quem esperava uma 

verdadeira postura profissional, conduzindo a consequências a nível emocional da vítima.82 

5. O CRIME DE MAUS TRATOS 

Verifica-se que ao longo da história que as agressões perpetradas pelos pais sobre os 

filhos e/ou pelo marido sobre as mulheres eram legitimadas e socialmente toleradas. Aliás, 

o que é crime num país pode não o ser noutro, o que foi crime ontem pode já não o ser 

hoje e o que não é crime hoje pode vir a sê-lo amanhã.13
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Contudo, com a progressiva abolição das regras legais expressas sobre a autoridade 

marital, a prática real de castigo físico de mulheres pelo seu marido foi decrescendo, de tal 

forma que hoje é crime, consagrado no Código Penal Português no artigo 152º como o 

crime de maus tratos físicos e psíquicos infligidos ao cônjuge ou ao convivente em 

condições análogas à dos cônjuges.61 Neste sentido, o nosso sistema jurídico penaliza todos 

os comportamentos de origem criminosa, ofensivos da integridade física ou psíquica que 

afectam uma vida familiar equilibrada. 

Assim, dispõe o artigo 152.º, do C.P. que “Quem, tendo ao seu cuidado, à sua 

guarda, sob a responsabilidade da sua direcção ou educação, ou a trabalhar ao seu serviço, 

pessoa menor ou particularmente indefesa, em razão da idade, deficiência, doença ou 

gravidez, e: 

 a) Lhe infligir maus tratos físicos ou psíquicos ou a tratar cruelmente; 

 b) (...),  

c) (...),  

é punido com pena de prisão de 1 a 5 anos, se o facto não for punível pelo artigo 144º.” 

 2. A mesma pena é aplicável a quem infligir ao cônjuge, ou a quem com ele 

conviver em condições análogos às dos cônjuges, maus tratos físicos ou psíquicos”. 

O tipo citado integra-se sistematicamente no Título I, do Código Penal, cujo 

frontispício alude aos crimes contra as pessoas, e dentro deste título, no capítulo III 

referente aos crimes contra a integridade física. 

Não obstante os elementos descritivos do tipo apontarem para a protecção, consoante 

os casos, da comunidade familiar, conjugal, educacional ou laboral, a rácio desta 

incriminação reside, em última análise, na “protecção da pessoa individual e da sua 

dignidade humana”, por via da protecção dispensada ao bem jurídico saúde, na sua 

dimensão física e psíquica.83
 

Assim, as condutas típicas serão aquelas que se traduzem em mau trato físico ou 

psíquico, seja sob a forma de ofensas corporais simples, seja sob a forma de humilhações, 

ameaças, tratamentos cruéis, desumanos, etc. 

5.1. TIPOLOGIA DOS MAUS TRATOS 

Denomina-se por maus tratos contra o membro da família aquela violência física, 

psicológica ou sexual exercida pelo ex-cônjuge ou ex-companheiro, marido/esposa, 

companheiro/companheira, noivo/noiva, pai/mãe ou outro familiar. 
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A visibilidade destes maus tratos corresponde quase sempre a uma violência física de 

grande intensidade, com graves efeitos na saúde, designadamente golpes ou traumatismos 

que carecem de tratamento hospitalar, podendo abarcar a morte. Todavia, o mau trato 

sofrido pela vítima não é apenas físico, existindo maus tratos psíquicos, emocionais, 

sexuais, algumas vezes muito mais frequentes na vida quotidiana dos mesmos.19 

Numa relação de mau trato podem surgir todos os tipos de violência ou apenas 

alguns. Nem sempre existe a violência física, no entanto quando esta surge vem 

acompanhada da psicológica19 indicando alguns estudos que o abuso emocional 

normalmente precede o abuso físico e sexual.35
 

O mau trato é um processo, não se trata de um facto isolado e pontual. Os maus 

tratos são um círculo preenchido por diversos tipos de abusos (sexual, físico, emocional, 

económico, isolamento social e utilização dos filhos) que o poder e o controlo geram na 

relação familiar.35 

FÍSICOS 

A violência física consiste na produção do dano corporal ou lesão através de ofensas 

de diversa intensidade utilizando-se para a sua consumação os membros ou instrumentos – 

armas, facas, vassouras ou outros objectos domésticos.19,35 Abarca qualquer conduta que 

implique a utilização intencional de algum instrumento ou procedimento para afectar o 

organismo de outra pessoa, de modo que encerra risco de lesão física, doença, dano ou dor. 

Devem considerar-se tanto as condutas activas (tal como socos, pontapés, bofetadas, 

empurrões, murros, puxões de cabelo, mordeduras, queimaduras, cortes, tentativas de 

estrangulamento, utilizar objectos, armas ou substâncias químicas com o fim de causar uma 

lesão, etc.) como as condutas passivas, designadamente a privação de cuidados médicos 

durante uma agressão ou lesão ou a omissão de aviso de situações de evidente risco físico 

(escape de gás, poluição dos automóveis, etc.). 35,63
 

PSICOLÓGICOS/EMOCIONAIS  

O mau trato psicológico é qualquer conduta física ou verbal, activa ou passiva, que 

trata de produzir nas vítimas intimidação, desvalorização, sentimentos de culpa ou 

sofrimento. Humilhações, desvalorização e insultos em público, mostrar-se descortês com a 

família e amigos, o abandono e o isolamento emocional, infidelidade e ignorar o outro, o 

não falar, gritos, chantagem, ameaças do tipo económico ou emocional, o controlo do que 

diz, do que faz, 19,35 destruição ou dano das coisas valoradas pela vítima (objectos ou 
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animais), ameaças repetidas de divórcio, a negação do mau trato, a culpabilização e 

atribuição da responsabilidade absoluta à vítima dos episódios de violência, a 

responsabilização exclusiva da mulher pelas tarefas domésticas (lide da casa e cuidar das 

crianças), são exemplos deste tipo de mau trato.35,63
 

Graciela Ferreira84 inclui nos maus tratos psicológicos os seguintes: 

a) Maus tratos sociais: humilhações, desvalorização da vítima em público, mostra-se 

descortês com as amizades e família dela, seduz outras mulheres na presença da 

companheira, trata-a como uma escrava na presença de terceiros. 

b) Maus tratos ambientais: danifica os objectos, destrói objectos, tira-lhe as suas coisas. 

c) Maus tratos económicos: controla o dinheiro, impede o acesso ao património familiar, 

toma decisões unilaterais sobre o uso do dinheiro e dispõe do património; apodera-se 

dos seus bens, das contas bancárias da família, dos cheques, do carro 258
; impede a 

vítima de ter um trabalho remunerado, entrega-lhe certa quantia de dinheiro e exige-

lhe explicações sobre o seu gasto. 

Houve quem considerasse o mau trato social e o mau trato financeiro como tipos de 

maus tratos independentes, em que o primeiro consistia em isolar a vítima do seu meio 

social através do controlo das suas relações familiares e de amizade, e o segundo no 

controlo absoluto dos recursos económicos da vítima. No entanto, entende-se que estes 

integram uma subcategoria da violência psicológica, uma vez que ambos visam o controlo 

da vítima, criando-lhe um forte sentimento de desvalorização e indefesa.63 

SEXUAIS 

A violência sexual integra a imposição de uma relação sexual não desejada, de 

posições, gestos, actos ou formas de vestir, abuso e violação com uso da força física, 

insultos e acusações durante a relação sexual, trata a mulher como se fosse um objecto, 

chantagem e ameaças quando esta não pretende ter relações sexuais.19,35
 

A violação entre casados é também uma realidade, embora a dificuldade de prova 

seguramente seja muita.85
 

Por outro lado, a tradição protege a privacidade da relação marital, defendendo-se que 

o que se passa no quarto do casal não diz respeito aos outros, além de que a mulher era 

propriedade do marido, razão pela qual ele podia fazer com ela o que desejasse.35 Daqui 

resulta que este tipo de violência não seja denunciado.73 
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 5.2. NA VIOLÊNCIA CONJUGAL 

No entanto, a violência conjugal não se reduz a um só crime, consistindo, geralmente, 

num conjunto de crimes, uma vez que as estratégias de domínio usadas pelo ofensor sobre 

a vítima implicam actos de natureza criminosa, dos quais poderá vir a ser responsabilizado 

perante a lei.68,75,85 Os crimes mais frequentes na violência familiar são: 

a) Maus tratos do cônjuge ou de pessoa de condições análogas, que ocorre quando o 

marido ou pessoa que conviva em condições análogas trata mal a sua esposa ou 

companheira, física e psicologicamente; 

b) Ameaça, que se verifica quando há uma forma de intimidação dirigida a uma pessoa, 

provocando-lhe medo ou inquietação; 

c) Coacção, em que alguém, através da violência ou de ameaça de mal importante 

constrange outra a praticar certo acto ou a suportar determinada actividade; 

d) Sequestro, é o acto de privar outrem da sua liberdade; 

e) Coacção sexual, que consiste em constranger outra pessoa - por meio de violência, 

ameaça grave ou depois de, para esse fim, a ter tornado inconsciente ou posto na 

impossibilidade de resistir - a sofrer ou a praticar consigo, ou com outrem, acto sexual 

de relevo; 

f) Violação, que se verifica quando alguém é forçado a manter relações sexuais com uso 

de violência, ameaça grave, criação de estado de inconsciência ou de impossibilidade de 

reacção; (tentativa) homicídio, quando alguém, com intenção de matar, pratica todos 

os actos tendentes a realizar esse objectivo, mas o resultado (morte) não se verifica; 

g) Ofensa à integridade física, em que alguém ofende o corpo ou a saúde de uma pessoa; 

h) Dano, que consiste em destruir, total ou parcialmente, danificar, desfigurar ou tornar 

não utilizável coisa alheia. 

5.2.1. O ARTIGO 152º DO CÓDIGO PENAL PORTUGUÊS 

A violência exercida contra o cônjuge (ou equiparado, como é o caso da relação de 

união de facto) preenchendo os requisitos tipificados pelo artigo 152º do Código Penal 

Português (CP) constitui o crime de “Maus tratos e infracção de regras de segurança”, que 

estipula o seguinte: 

"1. Quem, tendo ao seu cuidado, à sua guarda, sob a responsabilidade da sua direcção ou 

educação, ou a trabalhar ao seu serviço, pessoa menor ou particularmente indefesa, em 

razão de idade, deficiência, doença ou gravidez, e: 
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a) Lhe infligir maus tratos físicos ou psíquicos ou a tratar cruelmente; 

b) A empregar em actividades perigosas, desumanas ou proibidas; ou 

c) A sobrecarregar com trabalhos excessivos; 

... é punido com pena de prisão de 1 a 5 anos, se o facto não for punível pelo artigo 144º. 

2. A mesma pena é aplicável a quem infligir ao cônjuge, ou a quem com ele viver em 

condições análogas às dos cônjuges, maus tratos físicos ou psíquicos. 

3. A mesma pena é também aplicável a quem infligir a progenitor de descendente comum 

em 1º grau maus tratos físicos ou psíquicos. 

(...) 

6. Nos casos de maus tratos previstos no n.ºs 2 e 3 do presente artigo, ao arguido pode 

vir a ser aplicada a pena acessória de proibição de contacto com a vítima, incluindo a de 

afastamento da residência desta, pelo período de dois anos.” 

Esta redacção consagra a última alteração deste artigo, que ocorreu com a Lei 

n.º7/2000 de 27 de Maio86, a qual veio atribuir o carácter públicoA ao crime. Até então 

tratava-se de um crime semi-público, dependente de queixa.87
 

A teleologia do preceito é prevenir as frequentes formas de violência para a saúde 

física ou psíquica e/ou para o desenvolvimento harmonioso da personalidade ou para o 

bem-estar, pelo que este artigo veio punir penalmente os casos chocantes de maus tratos a 

cônjuges e equiparados, a crianças, (e também incapazes e trabalhadores), assumindo com 

a natureza de crime público uma consideração mais severa, dado que, cada vez mais, a 

violência na família é perfeitamente condenável.11
 

Assim, actualmente, o mau trato do cônjuge ou de quem vive em condições análogas 

à dos cônjuges (uniões de facto) é considerado um crime público, ou seja, o procedimento 

criminal não depende de queixa e muito menos de acusação particular, competindo ao 

Ministério Público o poder-dever de promoção processual.87 Neste sentido, basta o Ministério 

Público adquirir o conhecimento do crime mediante denúncia dos factos susceptíveis de 

configurar o crime de maus tratos, cf. artigo 241º do Código de Processo Penal (CPP), a 

qual pode ser apresentada por qualquer pessoa (vizinho, amigo, familiar ou outro). A 

denúncia pode ser efectuada junto do próprio Ministério Público, das entidades policiais ou 

de qualquer funcionário público no exercício das suas funções (por exemplo médicos, 

                                                           
A Crimes públicos são aqueles em que o Ministério Público desencadeia oficiosamente o procedimento criminal e 
exerce com plena autonomia a acção penal. Crimes semi-públicos são aqueles em que a legitimidade do Ministério 
Público para exercer a acção penal necessita de ser integrada com uma queixa (vontade) da entidade ofendida. 
Crimes particulares são aqueles em que a legitimidade do Ministério Público para exercer a acção penal necessita 
de ser integrada não só com uma queixa, mas também com uma acusação particular (cf. Silva, 1996:241 e 242; 
Santos e Leal-Henriques, 1999:250). 
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enfermeiros, assistente social, etc.), de acordo com o artigo 242º do CPP, que 

obrigatoriamente comunicam ao Ministério Público. 

Em suma, como refere Fernando Silva,88 a conduta de maus tratos cometida entre 

cônjuges ou equiparados conhece uma valoração especial, traduzida no aumento da 

moldura penal em relação às restantes situações de ofensa à integridade física, contribuindo 

para essa valoração o facto de a qualidade de cônjuges lhes atribuir deveres especiais de 

protecção, colaboração e respeito mútuos, deveres que são claramente violados com uma 

conduta desta natureza. A relação existente e o vínculo jurídico que une os cônjuges torna 

este facto mais desvalioso, que se traduz num maior grau de ilicitude, mas também num 

juízo agravado de culpa, que corresponde ao facto do cônjuge ultrapassar as contra 

motivações éticas impostas por força da relação de intimidade e proximidade que os une, as 

quais, ao praticar o crime, contraria.89
 

5.3. OS MAUS TRATOS INFANTIS 

A legislação portuguesa e o Código Penal português contemplam uma gama de 

possibilidades bastante variada, no que respeita às situações consideradas de mau trato. A 

Constituição da República Portuguesa refere a proibição de discriminação dos filhos fora do 

casamento (art. 36º, alíneas 5, 6 e 7) e no seu art. 69º descreve “tendo em vista o seu 

desenvolvimento integral consagra o direito da criança, órfãos e abandonados 

nomeadamente, a ter protecção especial da Sociedade e do Estado contra todas as formas 

de discriminação e de opressão bem como contra o exercício abusivo de autoridade na 

família e demais instituições”. 

Analisando o Código Penal, nas suas referências ao mau trato e, especificamente ao 

abuso físico e abuso psicológico, o art.152º do CPP (maus tratos e infracção das regras de 

segurança) considera o mau trato ou sobrecarga de menores, descrevendo: “Quem tem ao 

seu cuidado, à sua guarda, sob a responsabilidade da sua direcção ou educação, a trabalhar 

ao seu serviço pessoa menor (...) 

a) lhe infringir maus tratos físicos ou psíquicos ou a tratar cruelmente 

b) a empregar em actividades perigosas, desumanas ou proibidas 

c) a sobrecarregar com trabalhos excessivos, (...)” 

Este artigo pressupõe o mau trato infantil na sua vertente de abuso físico e psicológico 

quer no contexto familiar quer noutros contextos, tais como: escolar, laboral, etc. 

Apresenta-os como crime, contudo, não podemos deixar de destacar alguma indefinição 

relativa à qualificação e até quantificação de determinadas situações, tais como: “tratar 
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cruelmente”, “actividades perigosas, desumanas e proibidas”, ou “sobrecarregar”, que 

remetem necessariamente para uma avaliação cuidada de cada situação das características 

da vítima e do impacto que dai decorreu. Relativamente à negligência e abandono, o art. 

152º, remete para as situações de negligência (intencional), bem como o art. 138º 

“exposição e abandono”.  

O código Penal tem ainda outras referências que podem ser consideradas no âmbito 

do mau trato, como o art. 136º (infanticídio), assim como todos os artigos que vão 

destacando as relações de dependência e parentesco das vítimas (descendentes ou 

adoptadas) relativamente ao agressor. 

Uma análise atenta do Código Penal Português mostra uma sensibilidade jurídica 

relativamente à situação de dependência e fragilidade da criança e do adolescente face ao 

adulto, que se vai manifestando nas várias alterações que vão surgindo com bastante 

frequência a nível quer do discurso utilizado, quer nas medidas previstas. Este percurso é 

bastante notório com a criação de uma Lei de Protecção de Crianças e Jovens em Perigo. 

Portugal, com a Lei de protecção à infância de 27 de Maio de 1911, é “considerado 

como o primeiro país a concretizar uma reforma global das disposições penais relativa a 

menores, na Organização Tutelar de Menores, aprovada pelo Decreto-lei n.º 44288, de 20 

de abril de 1962” (Exposição de motivos da lei n.º 147/99 in Epifânio, 2002,15). Esta 

Organização Tutelar de Menores vai sendo sujeita a diversas alterações, nomeadamente em 

1967, 1978 e 1991. Entretanto, “os anos 80 assistem (...) a um debate entre o chamado 

modelo de “justiça”, que privilegia a defesa da sociedade (...) e o modelo “de protecção” 

que privilegia a intervenção do estado na defesa do interesse do menor” (Exposição de 

motivos da lei n.º147/99 in Epifânio, 2002, 16). Este percurso culmina na Lei nº147/99 de 1 

de Setembro, a Lei de Protecção de Crianças e Jovens em Perigo. 

Depois deste percurso rápido pela legislação, podemos dizer que, numa visão jurídica 

portuguesa, estamos perante situações de mau trato infantil quando: 

� Se ofende o direito à integridade física e moral da criança; 

� Se compromete o direito ao seu integral desenvolvimento físico, intelectual, moral 

afectivo e social 

� Se impede o direito de viver em ambiente familiar com pessoas que a amem como mãe 

e pai; 

� Se dificulta o direito ao respeito pelas suas ligações psicológicas profundas e pela 

continuidade das relações afectivas gratificantes e de interesse; 
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� Se ofende o direito à igualdade de tratamento, sem qualquer discriminação; o direito à 

diferença; o direito à palavra; o direito à salvaguarda da sua intimidade; o direito à 

alegria; o direito de viver como criança o tempo de ser criança  

� Se prejudica o direito a uma boa imagem da mãe do pai; 

� Se desrespeita o direito à realização de acordo com o seu sentir, vocação e aptidões, 

(designadamente fazendo-lhe exigências a que não pode corresponder);  

� Se afecta o direito a uma salutar e equilibrada auto-estima (por exemplo, através de 

frequentes depreciações); 

� Se nega o direito à experimentação e ao erro como forma de crescimento, o que 

impõem tolerância sem prejuízo de firmeza, na interpretação da “transgressão” juvenil; 

� Se não respeita o direito de ser não apenas protegido mas também sujeito do seu 

próprio destino, de harmonia com a sua progressiva maturidade. 

Em conclusão, podemos adiantar que se denota já alguma sensibilidade em termos 

jurídicos para o problema do mau trato infantil nas várias vertentes: negligência, abuso 

físico e abuso sexual, havendo ainda referências directas ao trabalho infantil. Essa 

sensibilidade aparece de forma mais marcante no novo Código Penal, o que mostra um 

aumento de informação e sensibilização. Este movimento de sensibilização para com a 

condição das crianças e jovens culmina na Lei de Protecção de Crianças e Jovens em Perigo 

actualmente em vigor. 
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Parte 2. ASPECTOS CLÍNICOS DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 

A necessidade de estabelecer planos de tratamento, prevenção e diagnóstico preciso, 

requer que se realize, uma descrição pormenorizada de cada uma das possibilidades 

fundamentais que podem aparecer na violência doméstica a partir dos elementos básicos 

que a definem.56,90
 

Em todos os casos deve realizar-se um diagnóstico diferencial com as formas clínicas 

mais graves. E, em todas as formas clínicas de violência doméstica, é necessário 

estabelecer mecanismos de controlo que permitam detectar qualquer variação dos critérios 

de diagnóstico.  

O diagnóstico requer obrigatoriamente transcender a visão transversal dos factos para 

rever sempre a história de forma longitudinal.56
 

A realização de um diagnóstico diferencial em cada forma clínica de violência 

doméstica é fundamental para que a intervenção seja adequada. 

1. INDICADORES CLÍNICOS E CONSEQUÊNCIAS DOS MAUS TRATOS NA VIOLÊNCIA 
DOMÉSTICA 

Normalmente nos maus tratos existem sinais e sintomas meramente indicativos da 

possibilidade de existência de uma situação de mau trato. Assim, sempre que estiverem 

presentes, devem fazer suspeitar da existência de maus tratos ou de um contexto de risco 

para a pessoa, apesar das manifestações desses abusos serem muito variadas. 

Correspondem, em geral, às consequências, a curto e médio prazo, dos diferentes tipos de 

maus tratos.56,90
 

Apresentamos alguns sinais e sintomas mais comuns, não sendo os mesmos 

patognomónicos de determinado tipo de maus tratos. Vejamos: 

� Qualquer pessoa pode ser objecto de maus tratos e, portanto, qualquer pessoa 

que apresente lesões pode ser uma vítima, 

� Em cada uma pode haver uma sobreposição de diferentes tipos de maus tratos, 

� Aos sintomas de qualquer tipo de maus tratos associam-se, sempre, sintomas 

de abuso emocional, 
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� Os sinais, mas sobretudo os sintomas, variam conforme a gravidade dos maus 

tratos, o sexo e a idade da vítima, a sua capacidade para reagir e a existência 

de estruturas de apoio no seu meio, 

� Podem existir situações de maus tratos em que não existem sinais ou sintomas 

evidentes e em que a vítima revele uma relação saudável com o abusador, 

particularmente nos grupos etários mais baixos, 

� Podem existir sintomas sugestivos de maus tratos sem que estes se 

verifiquem. 

No entanto, alguns sinais são inequívocos, como a gravidez, a presença de esperma 

no corpo de uma vítima menor e certos tipos e lesões ou patologias (doenças sexualmente 

transmissíveis), carecendo sempre, de uma apreciação médica especializada para o 

respectivo diagnóstico e valorização.  

A mudança súbita, do padrão habitual de comportamento, pode ser considerado como 

um sinal de maus tratos. 

Esses sinais podem surgir isolados ou em conjunto, aparecer subitamente ou de forma 

evolutiva, podendo até mesmo nem existir, mas todos os adultos que foram vítimas destas 

situações na infância, e que têm sido estudados, admitem ter experimentado, de forma 

mais ou menos intensa, alguns sintomas específicos. 

1.1. NAS CRIANÇAS E JOVENS 

INDICADORES 

Quando falamos de crianças, que sofreram de maus tratos, normalmente são 

consideradas crianças “dificeis”, com baixa auto-estima e imaturidade, sem expectativas em 

relação ao futuro, com dificuldades intelectuais, de aprendizagem, de linguagem e de 

integração. 

Vejamos, alguns desses sinais e sintomas mais comuns, em relação aos diferentes 

tipos de maus tratos nos jovens e crianças 44,56
 nos quadros seguintes 2, 3, 4, 5 e 6: 
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Sinais físicos de negligência prolongada: atraso ou baixo crescimento, cabelo fino, abdómen proeminente, 
arrefecimento persistente, mãos e pés avermelhados (excepto na presença de uma patologia)

Carência de higienização:sujidade, eritema genital, pediculose, etc. (ter em conta a cultura e o meio familiar)

Alimentação e/ou hábitos com horários inadequados

Vestuário desadequado em relação à época e lesões consecutivas a exposições climáticas adversas

Vitaminopatias

Alta incidência de cárie dentária

Unhas quebradiças

Infecções leves, recorrentes ou persistentes, ou outra doença crónica não tratada

Hematomas ou outras lesões inexplicadas e acidentes frequentes por falta de supervisão de situações 
perigosas

Atraso no desenvolvimento sexual

Atraso nas aquisições sociais e em todas as áreas da maturidade (linguagem, motricidade, socialização)

Perturbações do apetite e comportamentos estranhos, como roubo de alimentos e tendência a enfartar-se com 
comida

Perturbações do sono, sonolência, apatia, hiperactividade, agressividade

Problemas de aprendizagem e absentismo escolar

Pobre relacionamento com as outras crianças

Condutas para chamar a atenção dos adultos e tendência à fantasia

Comportamentos anti-sociais

Falta persistente dos pais ou cuidadores na procura ou acompanhamento dos menores na escola e nos 
cuidados de saúde (ex: falta de vacinação)
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Quadro 2 – Indicadores clínicos dos maus tratos nos jovens e crianças – negligência. 
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 Lesões com diferentes tempos de evolução (ex: equimoses com diferentes colorações)

Lesões em locais pouco comuns aos traumatismos de tipo acidental para a faixa etária da criança (ex: 
equimoses ou outros ferimentos na face, especialmente à volta dos olhos, orelhas ou boca - lábios, lingua, 
dentes e freio, hematomas e contusões provocados na parte proximal das extremidades, zonas laterais da 
face, orelhas e pescoço, genitais e nádegas)

Marcas de mordeduras e lesões com diferentes localizações

 Lesões desenhando marcas de objectos (ex: fivela de cinto)

Queimaduras ou cicatrizes de queimaduras, com bordos nítidos (semelhante às queimaduras de cigarro) e com 
localizações múltiplas, sobretudo na palma das mãos, planta dos pés, genitais e nádegas

Alopécia traumática

Sequelas de traumatismo antigo de que não é conhecida a história (ex: calos ósseos resultantes de fracturas)

 Intoxicação (sobretudo se mais que um incidente com sinais e sintomas inexplicados e de começo agudo).

Doenças recorrentes inexplicáveis (sobreponível ao síndrome de Munchausen por procuração - mais 
frequentemente convulsões recorrentes, vómitos e diarreia, exantemas, erupções, quadros alérgicos e quadros 
febris, as reacções desaparecem quando a criança é retirada do núcleo familiar) ou situação crítica não 
explicável pela história anterior.

Outras lesões de diagnóstico médico mais complexo (designadamente neurológicas, oftalmológicas e viscerais) - 
Ex: hematoma subdural, hemorragia retiniana, rotura hepática ou do baço.

Inadequação da explicação dada pelos pais ou cuidadores sobre o mecanismo de produção da lesão tendo em 
conta a sua etiologia e/ou o grau de desenvolvimento do menor

Mudanças nas explicações ou recusa em explicar o processo de produção da lesão

 Inadequação do intervalo de tempo entre a ocorência e a procura de cuidados médicos

História de lesões repetidas, mesmo que a explicação para cada ocorência pareça adequada

 INDICADORES CLÍNICOS DOS MAUS TRATOS NOS JOVENS E CRIANÇAS (cont.)
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Quadro 3 - Indicadores clínicos dos maus tratos nos jovens e crianças - maus tratos físicos. 
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Raridade nas crianças mais pequenas de penetração vaginal ou anal

Se há penetração, a ejaculação dá-se normalmente fora das cavidades

 Realização da higiene da criança e a lavagem da roupa, perdendo-se os vestígios

Periodo igual ou superior a 48 horas entre a ocorrência e o exame médico-legal, o que implica muitas vezes a 
impossibilidade do estudo da pesquisa de esperma

Dificuldade no pedido de ajuda, por medo, vergonha, etc.

As crianças, principalmente as de menor idade, podem confundir a relação com manifestação afectiva “normal”

As crianças, principalmente as de menor idade, podem estar pressionadas ao segredo imposto pelo abusador 

 Leucorreia vaginal persistente ou recorrente

 Ruborização e/ou inflamação dos orgâos genitais externos femininos (vulva) ou anal

Lesões cutâneas: rubor, inflamação, ptéquias (pontuado hemorrágico) ou atrofia cutânea perinais e/ou perianais, 
verrugas perianais e/ou no intróito vaginal

Lesões no pénis: edema ou erosões na pele balano-prepucial e na glande, balanites, parafimoses

Lacerações ou fissuras genitais ou anais, sangrantes ou cicatrizantes, designadamente na rafe posterior da vulva

Rotura do hímen

Hemorregia vaginal ou anal

Laxidez anormal do esfincter anal ou do hímen

Equimoses e/ou ptéquias na mucosa oral e/ou lacerações do freio labial

 Infecções urinárias de repetição

Doenças sexualmente transmissíveis (gonorreia, sífilis, sida, tricomoníase, etc)

Presença de esperma no corpo ou na roupa

Presença de sangue de outra pessoa ou substâncias estranhas, como lubrificantes, no corpo ou na roupa 

Gravidez

Dor na região vaginal ou anal

 Prurido vulvarS
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INDICADORES CLÍNICOS DOS MAUS TRATOS NOS JOVENS E CRIANÇAS (CONT.)
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Quadro 4 - Indicadores clínicos dos maus tratos nos jovens e crianças - abuso sexual. 
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Perturbações funcionais:                                                                                        
- Apetite: anorexia, bulimia                                                                                        
- Sono: terrores nocturnos                                                                                                     
- Regulação de esfincteres; incontinência urinária e das fezes                                                                           
- Dores abdominais inexplicadas e recorrentes               

Obediência exagerada aos adultos e preocupação em agradar

Dificuldade de relacionamento com as outras crianças

Condutas sexualizadas:                                                                                               
- Interesse e conhecimentos desadequados sobre questões sexuais (uso de    
linguagem específica e desajustada para a idade)                                                                
- Masturbação compulsiva                                                                                                                    
- Desenhos ou brincadeiras sexuais explícitas                

Comportamentos Agressivos

Comportamentos aparentemente bizarros, como:                                        - 
dormirem vestidos                                                                                           - 
urinarem propositadamente na cama para provocar repulsa ao abusador                                    
- destruição ou ocultação de sinais de feminilidade que possam ser atractivos                                                                                                       
- recusa em efectuar actos ou actividades que seja necessário despir (prática de 
desporto, tomar banho) 

Perturbações do foro sexual                                                                          - 
comportamentos auto-eróticos extremos (masturbação em público, interacção 
sexual com os companheiro, abuso sexual de crianças mais pequenas, condutas 
sedutoras a adultos)                                                                    - repulsa em 
relação à sexualidade
Comportamentos desviantes:                                                                       - 
abuso de álcool e drogas                                                                                                  
- delinquência                                                                                                       
- prostituição
Outras perturbações:                                                                                        - 
depressão                                                                                                    - 
auto-mutilação                                                                                                     
- comportamento suicida                                                                                            
- fuga
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Quadro 5 - Indicadores clínicos dos maus tratos nos jovens e crianças - abuso sexual (cont.). 
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Deficiência não orgânica de crescimento, com baixa estatura (podem apresentar sinais de privação)

Infecções, asma, doenças cutanêas, alergias

Auto-mutilação (ex: arranhar-se)

Perturbações funcionais                                                                                                                                                                                                                
- apetite: anorexia, bulimia                                                                                                                                                                                                        
- sono: terrores nocturnos, falar em voz alta durante o sono, posição fetal                                                                                                             
- controlo dos esfincteres: enurese, encomprese                                                                                                                                                    
- fala: gaguez                                                                                                                                                                                                                                 
- tonturas

 Perturbações cognitivas                                                                                                                                                                                                            
- atraso no desenvolvimento da linguagem                                                                                                                                                                     
- perturbações da memória para as experiências do abuso                                                                                                                                  
- baixa auto-estima e sentimentos de inferioridade                                                                                                                                                    
- alterações da concentração, atenção e memória                                                                                                                                                  
- dificuldade da apredizagem

Perturbações afectivas                                                                                                                                                                                                            
- choro incontrolado                                                                                                                                                                           
- sentimentos de vergonha e culpa                                                                                                                                                                                  
- medos concretos ou indeterminados                                                                                                                                                                          
- timidez                                                                                                                                                                                                                                         
- inadequação na maturidade                                                                                                                                                                                              
- dificuldade em gerir conflitos 

Perturbações do comportamento                                                                                                                                                                                       
- desinteresse total pela sua pessoa                                                                                                                                                                               
- falta de curiosidade e do natural comportamento exploratório (higiene, roupa, aspecto)                                                                                             
- excessiva ansiedade ou dificuldade nas relações afectivas interpessoais: isolamento; afastamento dos 
amigos e familiares; falta de confiança nos adultos, agressividade, manifestações de raiva contra 
pessoas especifícas, designadamente a mãe                                                                                                                                                                                                         
- défice na capacidade para brincar, jogar e divertir-se                                                                                                                                          
- relações sociais pasivas, escassas ou conflituosas e ausência de resposta face a estímulos sociais                                                                                                                                                                 
- fugas de casa ou relutância em regressar a casa                                                                                                                                                       
- medo, timidez, docilidade extrema e passividade ou comportamentos negativistas e/ou violentos                                                                                                                                                           
- comprotamentos bizarros                                                                                                                                                                                                
- acidentes muito frequentes                                                                                                                                                                                            
- problemas escolares                                                                                                                                                                                                            
- comportamento desviante

Alterações do foro psiquiátrico                                                                                                                                                                                          
- agitação/hiperactividade                                                                                                                                                                                                   
- ansiedade                                                                                                                                                                                                                                
- depressão                                                                                                                                                                                                                                 
- mudanças súbitas de comportamento e humor                                                                                                                                                      
- comportamento obsessivo-compulsivo e/ou de auto-mutilação                                                                                                                     
- neuroses graves                                                                                                                                                                                                                      
- alterações da personalidade e psicoses                                                                                                                                                                      
- regressões no comportamento                                                                                                                                                                                        
- falta de integração entre o pensamento e a linguagem 
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Quadro 6 - Indicadores clínicos dos maus tratos nos jovens e crianças - abuso emocional. 



56 
 

CONSEQUÊNCIAS 

Não é possível estabelecer uma correlação simples entre o tipo de maus tratos e as 

suas consequências. Os maus tratos intra-familiares são aqueles que mais graves 

consequências apresentam, dado que se verifica uma profunda quebra de confiança e uma 

importante perda de segurança em casa, o que constitui uma ameaça para o bem-estar da 

vitima.52 

As consequências, a curto prazo, podem traduzir-se por lesões, algumas de 

considerável gravidade, podendo chegar até à morte ou levar a vítima ao suicídio. No 

entanto estas lesões podem ser voluntárias ou provocadas acidentalmente.41 

A médio prazo, na criança, podem ser: atraso de crescimento, de desenvolvimento e 

da linguagem; insucesso escolar; perturbações do comportamento com risco de 

delinquência; baixa auto-estima; dificuldades no relacionamento social; ausência de 

expectativas ou de um projecto de vida. 

A gravidade dessas consequências depende do tipo e duração do abuso, do grau de 

relacionamento com o abusador, da idade da vítima e do seu nível de desenvolvimento, da 

sua personalidade e do nível de violência e ameaças sofridas. 

Os problemas psicossociais (cognitivo, afectivo e comportamental) são pela sua 

frequência e repercussão a longo prazo os de maior relevância, apesar da possibilidade de 

ocorrer a morte ou de se verificarem graves consequências orgânicas. 

Salienta-se o risco de contágio transgeracional (repetição e aceitação dos 

comportamentos agressivos) responsável, em muitos casos, pela manutenção desta forma 

de violência. 

1.2. NA VIOLÊNCIA CONJUGAL 

INDICADORES  

O reconhecimento dos sinais e sintomas mais comuns aos vários tipos de abuso 

permite um melhor reconhecimento destas situações.56 

Sinais: 

• Visitas médicas recorrentes com lesões “acidentais” de explicação duvidosa, 

• Atraso entre o momento da lesão e o tratamento médico, 

• Visitas médicas múltiplas por problemas de ansiedade, incluindo insónia, assim como 

dor intensa em quadros de cefaleia, dor pélvica, dor torácica, dor lombar, 

• Antecedentes de depressão, consumo de drogas, tentativas de suicídio, 



57 
 

• Visitas repetidas ao serviço de urgência, 

• Antecedentes de traumatismo ou mutilações nas mamas e genitais, queimaduras, 

lesões musculoesqueléticas (incluindo fracturas ósseas), hematomas na região superior 

dos braços, na face e pescoço, assim como traumatismos na boca e dentes, zonas de 

peladas, lesões dos tecidos moles, lesões faciais, perfurações timpánicas, 

• Antecedentes de gravidez indesejada e de abortos, de partos prematuros, de doenças 

sexualmente transmissíveis. 

Sintomas: 

• Contusões e lesões na cabeça e pescoço, 

• Lesões de defesa, 

• Lesões durante a gravidez, 

• Evidência de alcoolismo ou drogas, 

• Episódios de tentativas de suicídio ou violação, 

• Desinteresse pelas lesões sofridas, 

• Solicitude excessiva do companheiro/agressor, que responde às perguntas dirigidas à 

paciente ou estabelece barreiras na comunicação. 

1.3. NOS IDOSOS 

Tal como nas situações anteriores de mau trato à criança e à mulher também nos 

idosos existem sinais e sintomas meramente indicativos da possibilidade de existência de 

uma situação de mau trato. Assim, sempre que estiverem presentes, devem fazer suspeitar 

da existência de maus tratos ou de um contexto de risco para a pessoa, apesar das 

manifestações desses abusos serem muito variadas. Correspondem, em geral, às 

consequências, a curto e médio prazo, dos diferentes tipos de maus tratos.76 

Esquematizamos alguns sinais e sintomas mais comuns neste tipo de maus tratos: 

a) A nível do mau trato psíquico: 

• Explicações confusas e diferentes das lesões; 

• Diferentes explicações do evento entre o cuidador e o idoso; 

• Referência ou presenciam-se ameaças do agressor ao idoso; 

• Atitude de indiferença do agressor. 

b) A nível do mau trato físico: 

• Feridas: contusões, lesões genitais; 

• Lesões faciais: hematomas, alopecias inexplicáveis; 

• Fracturas, luxações, entorses e distensões recorrentes; 
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• Abrasões ou lacerações em diferentes estadios; 

• Queimaduras: produzidas por líquidos, objectos, etc; 

• Escoriações e arranhões. 

c) A nível da negligência e abandono: 

• Má nutrição e/ou desidratação, hipo/hipertermia;  

• Má higiene local e geral; 

• Intoxicação medicamentosa ou ausência de medicação; 

• Anquilose articular por imobilidade; 

• Úlceras de decúbito por pressão. 

2. AS LESÕES NAS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 

Falar de aspectos lesionais da violência doméstica significa fazer uma revisão de todas 

as possibilidades traumáticas que consideramos possíveis. Infelizmente, a primeira e grande 

classificação das consequências que pode sofrer uma vítima de agressão doméstica 

encontra-se no ”limite” entre a morte e a sobrevivência.90 

Daí que seja essencial que estas lesões apareçam descritas detalhadamente, tanto 

para a resposta clínica como, posteriormente, para os possíveis procedimentos judiciais a 

decorrer. É necessário perder tempo a descrever a zona, o número, o aspecto, as 

dimensões, e todos os pormenores devem ser anotados de forma explícita e, se possível, 

deve haver registos fotográficos.56  

Esta descrição deve ser realizada obrigatoriamente por um médico, já que este utiliza 

uma terminologia que, basicamente, pode reproduzir-se na posteridade. Aqui é bom a 

normalização da linguagem clínica para que haja uma interpretação comum da leitura 

feita.90 

A lesão física na violência doméstica vai desde o empurrão ou o grito até a morte, 

passa por todas as descrições possíveis de lesões, das quais as localizadas na face e cabeça 

são as mais habituais. As lesões podem ter efeito imediato ou desenvolver um dano físico a 

longo prazo através de mecanismos múltiplos e complexos.91 

Centrando-nos na vítima sobrevivente é possível classificar as lesões desde pontos de 

vista muito diferentes, mas deveremos fazê-lo tendo sempre como objectivo a posterior 

reconstrução dos factos para melhor ser efectuada a valoração médico-legal, 92 isto é, 

temos de classificar as lesões de forma a existir a possibilidade da reconstrução dos factos a 

partir destas e dos achados. Qualquer procedimento judicial não é se não um propósito de 

encontrar as chaves do que se passou para que o julgador, possa, em consciência, aplicar a 
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Lei. Por isso, cada sinal, lesão ou indício não são senão peças de um puzle. Nesta etapa de 

reconstrução dos factos é básica a comprovação do chamado “nexo de causualidade ”, quer 

dizer, a relação entre o que aconteceu e a lesão.93,94 

Assim, as lesões físicas que uma vítima de violência doméstica apresenta devem 

classificar-se segundo a perspectiva médico-legal, e por isso judicial: 92,93,94,95 

1. Lesões de Especial Importância – Chamamos, na violência doméstica, lesões de 

especial importância àquelas cuja importância na investigação e posterior procedimento 

judicial estabelecem a realização da conduta do agressor ou da vítima que dá 

credibilidade a alguma das versões dos factos, ou que coincidem com elementos básicos 

da dita versão. Também são de especial importância porque nos permitem definir alguns 

dos factores fundamentais das lesões, como a agressividade, a intencionalidade, etc. 

Entre estas poderemos encontrar as seguintes: 

���� Lesão por Arma Branca – O uso deste tipo de arma além de ocasionar diferentes tipos 

de gravidade demonstra que o seu uso pode levar à intimidação da vítima. Inclusive 

muitas destas lesões não tem importância médica, como lesões comuns (uma 

pequena ferida superficial no pescoço), mas pode ser indicativa de ter-se realizado um 

apoio e/ou fricção com um instrumento cortante, como é fácil de compreender, 

significam para o procedimento judicial uma prova que pode inclusivamente ser 

determinante. 

���� Lesões por Armas de Fogo – Normalmente são um meio de intimidação ou com 

intencionalidade claramente lesiva. 

���� Lesões Figuradas e de Intencionalidade – Demonstram que se usaram instrumentos 

como armas ou de forma intimidatória; as superfícies irregulares, zonas de aplicação 

figurada, que marcam a zona de contacto do instrumento. O estudo dos instrumentos 

convertidos em armas pela pessoa que agride pode revelar grande número de chaves 

na compreensão dos factos. 

���� Lesões de Agarramento – São habituais no pescoço, pulso ou tornozelo, pelo uso de 

cordas ou instrumentos similares, mas que se demonstram com facilidade em zonas 

sensíveis pela laxitude tecidular como a parte interna e superior dos braços, ou a 

flexura dos cotovelos. Nestes casos a forma mais habitual, em número de três ou um, 

são os hematomas ovalados. 

���� Lesões de Defesa – Situam-se nas regiões expostas ao ataque exterior, como a face 

exterior do antebraço ou dorso da mão. Também é muito característica a ferida 

cortante na palma da mão ou na face palmar dos dedos, feita na tentativa de agarrar 

a arma do atacante. 
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���� Lesões de Manobras Especialmente Lesivas – Situadas no pescoço, como as que são 

possíveis de provocar tanto a morte como situações graves de diferente natureza, 

como são as roturas musculares, estiramento cervical, alterações de fluxo, paresias 

das cordas vocais, etc. 

���� Lesões Especiais – Podem proporcionar um retrato psicológico do autor, entre as quais 

se destacam as manobras especiais de conteúdo sádico. 

2. Lesões Genéricas ou Comuns a qualquer outro Tipo de Agressão – São lesões que 

podem aparecer em agressões não específicas, mas que, neste caso, acrescenta dados 

para a posterior reconstrução dos factos. As mais habituais aparecem nas zonas do corpo 

mais exposto à violência exterior, destacando-se as que afectam a face. Entre elas, as 

fracturas da órbita são um dos achados mais frequentes. 

Interessa sublinhar os padrões de lesões mais frequentes nos episódios de violência 

doméstica, na medida em que podem ser indicativos dos mecanismos da própria lesão: 90 

• Marcas causadas por bofetadas, com delimitação bem definida dos dedos; 

• Contusões sinuosas ou lineares por uso de cintos ou cordas; 

• Escoriações causadas pelas unhas; 

• Contusões paralelas por contacto com objecto recto; 

• Contusões causadas por sapatos; 

• Contusões semi-circulares ou abrasões com contusões por mordedura. 

Assim, algumas das lesões mais comuns são: 56 

1. Abrasão/Escoriação – Ferida produzida por raspagem da pele com eliminação ou 

alteração da epiderme devido a pressão directa ou fricção. 

2. Contusão/Equimose – Hemorregia nos tecidos moles em consequência da rotura 

dos vasos sanguíneos por efeito da lesão contusa. 

3. Hematoma – Acumulação de sangue extravasado. 

4. Laceração – Dilaceração da pele ou dos tecidos em consequência da distensão dos 

mesmos. 

5. Perda de Tecido (Arrancamento) – Rasgo numa zona do corpo por acção directa, 

ou separação da pele e dos tecidos moles por consequência de um golpe com 

direcção tangencial. 

6. Ferida por Arma Branca – Lesão bem delimitada cuja profundidade é maior que o 

comprimento. 



61 
 

7. Ferida Incisa – Lesão bem delimitada com comprimento maior que a 

profundidade. 

8. Ferida Corto-contusa – Lesão bem delimitada com características contusas em 

consequência de instrumentos pesados com bordos cortantes. 

3. A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA NA CODIFICAÇÃO INTERNACIONAL  

Existe actualmente tendência a nível mundial para a utilização de uma linguagem 

internacional codificada, de modo a permitir a comunicação aos diferentes profissionais mas 

também para poderem recuperar os dados codificados e, através da epidemiologia, 

poderem definir factores de risco, factores predictivos, bolsas de risco, etc.90
 

No âmbito da descrição da lesão, a CIE-10 (OMS, 1992, 1993 e 1995) aparece como a 

nomenclatura de maior extensão na comunicação internacional de dados lesionais. 

A classificação Estatística Internacional de Enfermidade e Problemas Relacionados com 

a Saúde (ICD – 10, permite uma classificação biaxial da lesão através da sua descrição 

(Cap. XIX, Traumatismos, envenenamentos e algumas outras consequências de causas 

externas, S00-T98), assim como da causa que a provocou (Cap. XX, Causas externas de 

morbilidade e de mortalidade, V01-Y99). Também incorpora, como terceiro eixo possível, 

um capitulo sobre os factores que influem no estado de saúde e contacto com os serviços 

de saúde (cap. XXI, Z00-Z99) que codifica as circunstâncias de transcendência psicossocial 

que se comprovem como factores de risco na evolução e valoração dos aspectos mais 

puramente lesionais descritos anteriormente.90
 

4. AS LESÕES COM INTERESSE NA MEDICINA DENTÁRIA NAS SITUAÇÕES DE 
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 

4.1. LESÕES DO CRÂNIO E DA FACE 

As lesões da face e do crânio têm uma prevalência de 78%, segundo Darche et al,96 

devendo-se estas principalmente a golpes perpetrados com a mão ou com objectos ou 

devidos a quedas.
 Com características particulares e associados a um comportamento 

suspeito as equimoses, as marcas de mordeduras, as queimaduras, as lacerações, as 

fracturas ósseas e os hematomas, são sinais de possível existência de abuso físico. As 

lesões mais comuns, encontradas no crânio e na face são: 
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���� Fracturas craniofaciais - fracturas nasais (45%),97 fracturas orbitárias e do complexo 

zigomático-maxilar (20,5%),97
  fracturas mandibulares (32%),96 

���� Disjunção de suturas - habitualmente associado a hematoma sub-dural, resulta 

normalmente de pancadas muito violentas e repetidas na cabeça,65,96 

���� Contusões - normalmente simétricas com carácter repetitivo ou múltiplas, com 

diferentes estados de cicatrização, podendo apresentar formas estranhas ou 

sugestivas e bordos afiados,96,98,99 

���� Alopécias- normalmente de origem traumática,96 

���� Queimaduras - as mais comuns são de cigarro ou reproduzem o objecto que as 

provocou,96,99 

���� Lesões oculares - no caso da síndrome da criança sacudida, apresenta focos 

hemorrágicos na retina e na síndrome de Silverman surgem lesões da córnea com 

carácter erosivo e lesões de origem gonorréica.96 Podem encontrar-se, ainda, 

alteração da visão (luxação do cristalino, deslocamento da retina, cataratas 

traumáticas);97 equimoses múltiplas à volta dos olhos.41 

4.2. LESÕES DO PESCOÇO 

As lesões desta região são passíveis de ser observadas pelo médico dentista e estarem 

localizadas em locais estranhos e inacessíveis, as mais comuns são: 

���� Feridas ou marcas – podem ser resultado de tentativa de estrangulamento.100 

���� Equimoses e contusões - normalmente simétricas com carácter repetitivo ou 

múltiplas, com diferentes estados de cicatrização.96,70 

4.3. AS LESÕES BUCO-DENTÁRIAS 

A cavidade oral é sede de múltiplas lesões devido ao seu simbolismo na comunicação, 

à sua importância na alimentação e à sua forte conotação erógena.101 Resultam, muitas 

vezes da introdução forçada de um objecto na cavidade oral, para tentar silenciar a vítima, 

por puro acto de sadismo ou em crimes de natureza sexual, 97,101 na tentativa de amordaçar 

ou esfregar violentamente a face da vítima.101
 

Nas crianças, assume particular interesse as lesões da cavidade oral, assim a 

laceração do freio língual ou labial antes ou após a criança andar é altamente sugestivas de 
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maus tratos quer físicos quer por abuso sexual, 97,101 os ferimentos do palato, vestíbulo e 

pavimento da boca são típicos de uma alimentação forçada.101 

Nas situações em que ocorre abuso sexual, é frequente encontrar-se lesões como 

petequias no palato ou dilaceração dos freíos maxilar e/ou lingual,102 as superficies mucosas 

podem estar infectadas por patógenos que causam as doenças sexualmente transmissíveis 

(lesões sifilitícas, gonorreicas, etc.),103 ou a presença do papilomavírus humano do 

condiloma acumintum. 

O traumatismo dentário provocado pelos maus tratos físicos, envolve, 

preferencialmente, os dentes anteriores, pode-se encontrar fracturas dentárias, luxações ou 

sub-luxações, ausência inexplicada de dentes, nas crianças contusões do germen 

dentário.103,104
 

É muito importante o médico dentista estar alertado para a probabilidade de 

ocorrência destas lesões, já que podem passar fácilmente despercebidas, caso não se faça a 

eversão dos lábios,99 bem como, identificar a tríade característica do abuso sexual (as 

lesões infecciosas, o traumatismo dos lábios e a presença de petequias ou hematomas no 

palato).103
 

4.3.1. A ETIOLOGIA DAS LESÕES ORAIS 

O factor etiológico é a aplicação de uma força directa ou indirectamente nos tecidos 

moles ou nos dentes. Se esta força é excessiva para a capacidade de resistência do 

indivíduo, produz-se uma lesão dos tecidos duros dentários e dos adjacentes.23 

Pode deduzir-se, portanto, que não existe uma magnitude de força a partir da qual 

esta se pode considerar excessiva. Dependerá, por um lado, da dureza, da forma e do 

bordo do objecto que se usa e da direcção em que incide e, por outro lado, de factores 

como a acção protectora dos tecidos moles da face que, recebem o golpe, o tipo de 

dentição, a oclusão e das características histológicas do osso. 

Podemos encontrar lesões directas provocadas pelo objecto que produz a pancada 

(fracturas coronárias, com ruptura das fibras periodontais, lesões da pele e mucosas) ou 

produzidas por contragolpe (encontram-se nos dentes ou em zonas mais afastadas como os 

molares ou o côndilo da mandíbula devido a pancada que ocasiona o deslocamento da 

mandíbula). 23 
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4.3.2. CLASSIFICAÇÃO DAS LESÕES ORAIS 

Apresenta-se de seguida a classificação definida pela O.M.S.  (1994), que tem como 

base as considerações anatómicas, terapêuticas e prognósticas.105 

LESÃO DEFINIÇÃO Nº CÓDIGO

FISSURA DO ESMALTE
Fractura incompleta do esmalte, sem perda de 

substância dentária (esmalte estalado)
N 502.50

FRACTURA DO ESMALTE 
(FRACTURA NÃO 
COMPLICADA DA COROA 
DENTÁRIA)

Fractura do esmalte, com perda de substância 
dentária

N.502.5O

FRACTURA ESMALTE- 
DENTINA (FRACTURA NÃO 
COMPLICADA DA COROA 
DENTÁRIA)

Fractura do esmalte e da dentina com perda de 
substância dentária, mas sem envolvimento da 

polpa
N.502.51

FRACTURA   COMPLICADA 
DA COROA DENTÁRIA

Fractura do esmalte e da dentina com 
exposição da polpa

N.502.52

FRACTURA NÃO 
COMPLICADA DA COROA 
DENTÁRIA E RAÍZ

Fractura do esmalte, dentina e cemento, mas 
sem envolvimento da polpa

N.502.54

FRACTURA COMPLICADA DA 
COROA DENTÁRIA E RAÍZ

Fractura do esmalte,  dentina e cemento com 
exposição da polpa

N.502.54

FRACTURA DA RAÍZ

Fractura da dentina, cemento e polpa.As 
fracturas radiculares podem também ser 

classificadas em relação ao deslocamento do 
fragmento coronário 

N.502.53

LESÕES DO DENTE (TECIDOS DUROS E POLPA)

 
Quadro 7 – Lesões do dente (tecidos duros e polpa). 
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LESÃO DEFINIÇÃO Nº CÓDIGO

CONCUSSÃO

Lesão das estruturas de suporte do dente, 
sem mobilidade anormal ou deslocamento 

do dente, mas com marcada reacção à 
percussão

N.503.2O

SUB-LUXAÇÃO (Mobilidade)
Lesão das estruturas de suporte do dente, 

com mobilidade anormal, mas sem 
deslocamento do dente

N.503.2O

LUXAÇÃO EXTRUSIVA 
(Deslocamento periférico, 
parcial)

Deslocamento parcial do dente, para fora do 
alvéolo dentário

N.503.2O

LUXAÇÃO LATERAL
Deslocamento do dente em direcção não 
axial. É acompanhado por cominuição ou 

fractura do alvéolo dentário
N.503.2O

LUXAÇÃO INTRUSIVA 
(Deslocamento central)

Deslocamento do dente para dentro do osso 
alveolar, com cominuição ou fractura do 

alvéolo dentário
N.503.21

AVULSÃO                                        
(Ex-articulação)

Deslocamento completo do dente para fora 
do alvéolo dentário

N.503.22

LESÕES DOS TECIDOS PERIODONTAIS

 
Quadro 8 – Lesões dos tecidos periodontais. 

LESÃO DEFINIÇÃO Nº CÓDIGO

COMINUIÇÃO DO ALVÉOLO 
DENTÁRIO MANDIBULAR OU 
MAXILAR

Esmagamento e compressão do alvéolo, 
luxações intrusivas e laterais

N 502.60                                       
N 502.40

FRACTURA DA PAREDE DO 
ALVEOLO DENTÁRIO  
MANDIBULAR OU MAXILAR

Fractura confinada à parede facial (vestibular) 
ou oral (lingual ou palatina do alvéolo dentário

N 502.60                        
N 502.40

FRACTURA DO PROCESSO 
ALVEOLAR MANDIBULAR OU 
MAXILAR

Fractura do processo alveolar (osso alveolar), 
com ou sem envolvimento do alvéolo dentário

N 502.60                                     
N 502.40

FRACTURA DA MANDIBULA OU 
MAXILA

Fractura envolvendo a base da mandibula ou 
da maxila e por vezes  do processo alveolar.

N 502.61                                
N 502.42

LESÃO DO OSSO DE SUPORTE

 
Quadro 9 – Lesão do osso de suporte.  
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LESÃO DEFINIÇÃO Nº DE CÓDIGO

LACERAÇÃO DA GENGIVA 
OU DA MUCOSA ORAL

Ferida pouco ou muito profunda na 
mucosa, como resultado de um 

rasgamento violento                                               
(objecto cortante)

S 01.50

CONTUSÃO DA GENGIVA 
OU DA MUCOSA ORAL

Traumatismo produzido por objecto 
rombo, causando hemorragia 

submucosa
S 00.50

ABRASÃO DA GENGIVA OU 
DA MUCOSA ORAL

Ferida superficial produzida por fricção 
ou esfoliação da mucosa,causando 

escoriação, com superfície 
hemorrágica

S 00.50

LESÕES DA GENGIVA OU MUCOSA ORAL

 
Quadro 10 – Lesões da gengiva ou mucosa oral. 

5. A INTERVENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE 

O sistema de intervenção/protecção integrado ou não numa rede informal ou formal, 

apresenta em todo o seu processo diversas fases comuns nos seus aspectos essenciais e 

que se iniciam no momento da suspeita ou da detecção da situação de perigo, passando 

depois por diferentes procedimentos, 90 de que se destacam os seguintes: 

1. Suspeita ou detecção 

O momento da suspeita ou detecção, idealmente precoce, é fundamental para poder 

ajudar a pessoa que está a ser (ou em risco de vir a ser) vítima de maus tratos, bem como 

a sua família. 

Os casos de situações de violência doméstica podem ser detectados nos hospitais, nos 

centros de saúde, nos consultórios e clinicas privadas, nas escolas, em casa ou noutros 

locais extra-institucionais. No entanto, muitos casos não se detectam e outros não chegam 

a ser sinalizados impedindo, assim, a possibilidade e o direito da vítima e da sua família a 

serem ajudados. 

É muito importante que os profissionais de saúde estejam sensibilizados, informados e 

capacitados para a necessidade e para o dever de reconhecerem os sinais de alerta quer 

dos maus tratos quer de contextos familiares de risco. 
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2. Sinalização 

A sinalização é o acto de dar conhecimento de uma situação ou de uma suspeita de 

maus tratos mediante denúncia. Qualquer pessoa pode ou deve fazer a sinalização, podendo 

ser feita junto das entidades policiais ou Ministério Público. 

Independentemente do papel específico de cada profissional, importa salientar que 

qualquer funcionário público, de acordo com o artigo 242º do Código do Processo Penal, 

tem a obrigação de denunciar as situações e maus tratos: ”a denúncia é obrigatória, ainda 

que os agentes do crime não sejam conhecidos, para os funcionários públicos, na acepção 

do art.º386º do Código Penal, quanto a crimes de que tomaram conhecimento no exercício 

das suas funções e por causa delas”. 

Este dever/obrigação é alargado à população em geral, através do artigo 66º da Lei 

147/99, de 1 de Setembro. 

3. Avaliação e investigação 

A definição do tipo de estratégia a seguir e a entidade que se responsabilizará pelo 

caso, irá depender da gravidade do mesmo. De qualquer forma, terão lugar uma avaliação e 

investigação que deverão obedecer a um protocolo previamente estabelecido, que deve ser 

decidido caso a caso. 

Este procedimento é transdisciplinar e inter-sectorial, pelo que é fundamental definir o 

papel de cada profissional e a extensão da investigação, criando redes e canais de 

comunicação de forma a manter todas as partes informadas sobre a evolução do caso. 

A investigação, que conduzirá ao diagnóstico, não deve ser causa de dano ou de stress 

acrescidos para a vítima, e não a deve considerar de forma isolada, mas enquadrado no seu 

contexto familiar. Para evitar a sua revitimização, 52 todos os procedimentos devem atender 

às seguintes normas: 

� Promoção do bem-estar e a protecção da vítima; 

� Estabelecer uma coordenação adequada entre a equipa; 

� Assegurar ajuda à vítima, que não é responsável pela situação e o direito a 

revelar os factos em segurança; 

� Atender às necessidades das vítimas; 

� Evitar a repetição de procedimentos; 

� Fazer a estruturação adequada da entrevista;  

� Não realizar a exploração médica sem o consentimento da vítima, excepto em 

situação de urgência clínica ou médico-legal; 

� A realização do exame clínico deve ocorrer em local apropriado e que garanta a 

privacidade. 
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A participação de médicos especialistas é essencial numa fase inicial do processo, 

sobretudo durante a investigação. O seu papel é crucial no diagnóstico e na identificação 

das situações de maus tratos e das necessidades da vítima. 

4. Diagnóstico 

A questão do diagnóstico é muito complexa pela dificuldade em estabelecer um 

diagnóstico diferencial. Tendo em conta a lei em vigor, é solicitado aos profissionais que 

façam o diagnóstico das seguintes situações: 

� Situação de urgência: existência de perigo actual ou iminente para a vida ou para a 

integridade física da vítima. 

� Situação de perigo. 

As manifestações clinicas são muito variadas, dependendo do tipo de mau trato, não 

existindo lesões patognomónicas, pelo que se torna necessária uma particular atenção e um 

elevado índice de suspeita diagnostica. 

No caso específico do mau trato infantil o diagnóstico precoce e uma orientação 

adequada tornam-se, indispensáveis para evitar a sua repetição, as sequelas físicas e as 

consequências a longo prazo. 41 

A literatura descreve que a vítima de maus tratos físicos, apresenta lesões cutâneas 

(equimoses, hematomas, escoriações, lacerações, cicatrizes de queimaduras, marcas de 

dentadas), localizadas preferencialmente na face, pescoço, pavilhões auriculares e dorso 

das nádegas, com coloração de diferentes tonalidades, correspondendo a diferentes idades 

cronológicas. Estas características das lesões cutâneas são consideradas as manifestações 

mais frequentes e típicas dos maus tratos físicos, referidas por alguns autores em 90% dos 

casos.56 

É indispensável efectuar um exame físico exaustivo e completo, no sentido de 

identificar o tipo de lesões mais frequentes ou mais sugestivas – as equimoses ou 

hematomas com estádios de evolução diferentes e de localização na face, pescoço, 

pavilhões auriculares, tronco e nádegas queimaduras circulares ou com limites muito bem 

definidos. Os hematomas subdurais nos lactentes, particularmente se associados à presença 

de hemorragias retinianas; as fracturas dos membros no primeiro ano de vida; a detecção 

de várias fracturas com diferentes estádios de calcificação ou de fracturas de costelas 

também são altamente sugestivos de maus tratos.56 

Uma história clínica inverosímil, com contradições ou diferentes versões e, sobretudo, 

as discrepâncias entre a história relatada com o tipo de lesões observadas, aliadas ao atraso 

de cuidados médicos, constituem a chave para o diagnóstico. Waldman, 101 no seu trabalho, 

exclusivamente com crianças vítimas de maus tratos físicos descreve uma frequência de 
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40% da discordância entre a história relatada pelos familiares e as lesões constatadas, e em 

43% dos casos houve uma procura tardia dos cuidados médicos. Já Kempe106 faz referência 

ao atraso na procura dos serviços de saúde, embora sem especificação quanto à sua 

frequência nos seus trabalhos. 

No estudo de J.Canha41 verificou-se que em 75% dos casos o relato da história clínica 

era inverosímil, bem como constatou em 86% dos casos um atraso na procura dos cuidados 

de saúde. 

De referir que no idoso, com a involução fisiológica do envelhecimento a nível 

anatómico, funcional, psíquico e físico, tem de se ter em atenção o estado das enfermidades 

crónicas, as recaídas de repetição, os internamentos desnecessários, as alterações 

farmacológicas (alteração da prescrição médica, isto é, erros propositados na forma e doses 

administradas, uso abusivo de calmantes). 76
 

O diagnóstico, sendo difícil, constitui o primeiro passo de um longo e complexo 

processo, não sendo uma tarefa fácil de orientar e acompanhar estas situações. Aliás, o 

bloqueio emocional e o sentimento de rejeição da parte dos profissionais de saúde, mesmo 

perante casos demasiado óbvios, têm constituído a maior barreira ao seu diagnóstico.56
 

O mau trato não pode ser ignorado e um diagnóstico não realizado põe em causa a 

vida e o futuro da vítima. Falhar um diagnóstico é, ainda, perder a oportunidade de 

intervenção numa família em crise e de tentar impedir a transmissão da violência à geração 

seguinte.41
 O mau trato constitui uma patologia preocupante, não só pela sua frequência 

mas, principalmente, pelas consequências que pode provocar a curto e a longo prazo. Sabe-

se que pode ser fatal, causar sequelas físicas permanentes e que é responsável por uma 

elevada taxa de morbilidade, com hospitalizações repetidas e prolongadas.40
 

A longo prazo, as principais sequelas descritas são: o atraso de crescimento e de 

desenvolvimento, alterações de comportamento, problemas cognitivos, insucesso escolar, 

perturbações da personalidade, comportamentos sociais de risco, aumento da delinquência 

e criminalidade e a transmissão do mau trato de geração em geração. A prevenção destes 

problemas passa por equipas multidisciplinares compostas por técnicos diferenciados.41 

6. A INTERVENÇÃO E DENÚNCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE ORAL 

Em 1993, a Federation Dentaire Internationale (F.D.I.), 107 questionava os Médicos 

Dentistas do mundo todo, perguntando-lhes: qual a função do Médico Dentista ao examinar 

uma criança com dentes fracturados, freio labial ulcerado, olhos com hematomas, contusões 

e cortes diversos pelo corpo? 
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A Medicina Dentária, como profissão de saúde, deve questionar-se sobre o que fazer, 

como ajudar a diminuir o flagelo da violência doméstica e qual a sua intervenção. 

Provavelmente a intervenção dos profissionais de saúde oral, (que engloba médicos 

dentistas, estomatologistas e higienistas), não está integrada numa rede formal de 

intervenção visto a sua presença não fazer parte dessas equipas, mas não deixa de ter um 

papel importante, a intervenção de forma informal. Contudo, presos a conceitos, abstêm-se 

de actuar como profissionais que têm como princípio a promoção da saúde. 

Podemos verificar através da literatura que muitos casos de maus tratos ou mesmo 

suspeita poderiam ser percebidos e diagnosticados pelos profissionais de saúde oral. O 

Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA, acredita que haja no país cerca de 4 

milhões de casos de violência doméstica por ano.96 

Muitos traumas em consequência da violência na família ocorrem na região da cabeça, 

face e pescoço.Talvez dos estudos mais importantes se atribuam a Becker et al, 108 ao 

constatarem que em 260 casos de abuso, apenas em 14 se fazia referência a lesões orais. 

Concluíram que estes resultados tão baixos seriam devido por um lado ao facto de os 

médicos que observaram estes casos terem negligenciado os traumatismos orais, por não 

ser a sua especialidade. Outra razão será o facto de as vítimas se terem dirigido não aos 

serviços de urgência, onde só recorreriam em situação muito grave, mas aos consultórios 

privados. 

Referem ainda, Becker et al, 108 que os profissionais de saúde oral estão em posição 

preferencial para detectar os maus tratos na medida em que estas lesões são facilmente 

identificáveis, mas que estes profissionais parecem menos preocupados que os outros 

profissionais de saúde na detecção e tratamento de casos suspeitos de abuso, mostrando-se 

mesmo relutantes em denunciar estas situações. De certo modo os profissionais de saúde 

oral não têm, não tomam ou não querem tomar contacto com este tipo de problema, ou 

mesmo ainda, não apresentam condições técnicas e preparação suficiente para diagnosticar 

estes casos. 

A corroborar esta mesma conclusão, Saxe e McCourt, 109 referem que os profissionais 

de saúde oral e especialmente os que tratam crianças têm uma oportunidade única de 

observarem o abuso infantil na medida em que numa percentagem muito elevada, este 

envolve lesões nas regiões da face (incluindo a boca), cabeça e pescoço. Além disso, os 

profissionais de saúde são obrigados por lei a denunciar os casos de suspeita de abuso. 

Nesta mesma linha, Fonseca et al66 e Jessee, 110 dizem que os dados disponíveis 

sugerem que os profissionais de saúde podem deparar-se com um grande número de casos 

de abuso infantil, pelo facto de os pais responsáveis pelo mau trato normalmente não 
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retornarem ao mesmo médico ou serviço de urgência o que não acontece com respeito ao 

tratamento dentário.66,110
 

Mouden99 afirma que os profissionais de saúde oral se encontram numa óptima 

situação para detectar sinais de maus tratos em crianças, já que em torno de 65% de todos 

os traumas físicos associados ao abuso, ocorrem nas áreas da face, cabeça e pescoço. 

Refere Jessee, 110 que a maior parte dos profissionais de saúde oral, está pouco 

alertada para as suas responsabilidades legais na denúncia dos maus tratos, assim como, 

quando confrontada com uma suspeita de abuso ser relutante em fazer a denúncia. As 

razões apontadas são a falta de conhecimento sobre o assunto; o receio de envolvimento 

legal; a relutância em se confrontar com os familiares da vítima; o medo de prejudicar a 

sua actividade profissional. 

Em 1994, a ADA107 elaborou um comunicado encorajando as Faculdades de Medicina 

Dentária e Associações de Classe dos EUA, a desenvolver, para os médicos dentistas, 

programas de formação e sensibilização para a detecção de sinais de abuso infantil, 

denunciando-os às entidades governamentais apropriadas. Considerando-se a importância 

do profissional de saúde oral no diagnóstico deste problema, as Faculdades deveriam criar 

programas de formação para os seus alunos, bem como as Associações da Classe, poderiam 

estimular e desenvolver cursos de educação continuada para a preparação e detecção de 

casos de maus tratos, principalmente das crianças. 

A intervenção dos profissionais de saúde oral, (que engloba médicos dentistas, 

estomatologistas e higienistas), provavelmente não está integrada numa rede formal de 

intervenção visto a sua presença não fazer parte dessas equipas, mas não deixa de ter um 

papel importante a intervenção de forma informal. 

6.1. DIAGNÓSTICO 

Tradicionalmente, a identificação e intervenção em casos suspeitos de maus tratos 

estava confinada ao médico. Todavia, registos a apontarem para uma localização das lesões 

ocorridas no contexto dos maus tratos, na grande maioria a nível da cabeça e pescoço, 

justificam a necessidade do envolvimento da Medicina Dentária e a necessidade do 

profissional de saúde oral ter conhecimento específico a nível de diagnóstico dos maus 

tratos. 

Num artigo publicado pela ADA (American Dental Association) News Daily, relata que 

uma em cada três crianças maltratadas apresenta lesões na cabeça.107 
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Como demonstra Davies et al.96 que observou alguns detalhes importantes nas 

crianças, como a presença de marcas de mordida, queimaduras por ponta de cigarro, 

espancamento (arranhões, hematomas, marcas de cinto ou correntes), estrangulamento, 

traumas nas orelhas causados por puxões ou beliscões, lesões dermatológicas indefinidas, 

além da sujidade, podem ser indícios de maus tratos. 

Sanger108 e Schwartz109 descrevem as lesões que podem ser encontradas nas vítimas 

de maus tratos físicos, na região da face, cabeça e pescoço. Além de diversas contusões na 

face e pescoço, como marcas de estrangulamento, nas regiões intra-bucais, do palato, 

lábios, pavimento da boca, mucosas, freios labial e língual podem ser observadas lacerações 

e/ou queimaduras provocadas por instrumentos diversos (como colheres), substâncias 

químicas ou líquidos ferventes. 

Confirmando o que referimos anteriormente, e dado que as lesões faciais são 

frequentes, é importante que a observação não se centre única e exclusivamente nos sinais 

e sintomas intra-orais. Assim, para se fazer um correcto diagnóstico teremos de realizá-lo 

atendendo à observação extra e intra-oral.23,91,110
 

a) Extra-oral 

� Equimose à volta dos olhos, lacerações peri-orbitárias, hemorragias subconjuntivas e 

do globo ocular; 

� Alterações do canal auditivo externo e das fossas nasais; 

� Equimoses bilaterais à volta dos pavilhões auriculares; 

� Hematoma nasal; 

� Assimetria nos movimentos faciais em consequência de lesão nervosa; 

� Sensibilidade na parte anterior da face, por lesão do nervo infra-orbitário, afectado 

por fracturas do bordo e pavimento ocular; 

� Alterações da visão, perda de reflexos luminosos, cegueira, deslocamento do globo 

ocular por lesão do nervo óptico em consequência de fracturas da órbita, cranianas 

ou aumento da pressão craniana; 

� Deformidade a nível do osso malar. 

b) Intra-oral 

� Lacerações da língua com ou sem hemorragia, existência de fragmentos dentários. 

� Ausência total ou parcial dos dentes. 

� Mobilidade dentária. 

� Tumefacções, equimoses ou lacerações verticais no palato duro podem estar 

associadas a fracturas maxilares, mandibulares e dos alvéolos dentários. 
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� A existência de tumefacção e equimose na zona vestibular e jugal no maxilar 

superior; lacerações na parte sagital do palato; lacerações verticais na gengiva 

maxilar; mobilidade dos dentes superiores; alterações da oclusão na ausência de 

fractura mandibular, são sintomas prováveis de fractura do osso malar. 

Será importante fazer algumas considerações que se prendem com os sinais de 

alerta47 e atitudes comportamentais, 104 no diagnóstico das lesões orais provocadas pelos 

maus tratos: 

a) Sinais de alerta: 

� Cicatrizes labiais, podem indicar episódios anteriores de traumatismo; 

� Fracturas maxilares exigem uma investigação cuidadosa; 

� Ausência dentária, sem explicação, o mau trato na face provoca com mais frequência 

avulsão do dente do que fracturas radiculares; 

� Fracturas da coroa ou descoloração dentária, podem ser sugestivas de traumatismos 

anteriores; 

� Fracturas radiculares (detectadas com Rx), se forem múltiplas e estiverem 

consolidadas devem sempre sugerir traumatismo por maus tratos; 

� Desenvolvimento dentário anormal, pelo facto das raízes dos dentes decíduos terem 

sido forçadas para dentro dos germens dentários definitivos, na sequência de 

agressões da face e maxilares; 

� Oclusão alterada por cicatrização deficiente de fracturas condilianas resultantes de 

agressões sobre a mandíbula. 

b) Atitudes Comportamentais: 

� Atraso na procura de auxílio médico (ou nem existiu); 

� História do evento vaga, pouco promenorizada, com versões variáveis pela vítima e 

familiares; 

� Incompatibilidade entre a descrição do evento e as lesões observadas; 

�  Atitude dos agressores estranha, ansiosa, demasiada preocupação; 

� Comportamento suspeito dos agressores, por vezes hóstil, procurando refutar 

acusações que nem sequer foram referidas;  

� Nas crianças denota-se que o comportamento destas com os agressores não é 

normal. Esta mostra-se triste, alheada do ambiente que a rodeia, amedrontada ou a 

querer fugir, com reacções inapropriadas, usa uma linguagem por monossílabos. Por 

vezes a versão sobre o evento contradiz a dos agressores;  
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� Insistência do familiar cuidador em não deixar falar a vítima, principalmente no caso 

dos idosos alegando por carinho ou porque o idoso fica nervoso e desorientado com 

estranhos. Por vezes o agressor procura culpabilizar o idoso do seu estado alegando 

que este provoca propositadamente os sintomas (não dorme, urina-se, não quer 

comer, não deixa fazer a higiene, etc.). 

Resumindo o exame clínico médico-dentário deve ser realizado a três níveis: crânio, 

face e boca. Deve averiguar-se a existência de fracturas, de disjunções das suturas, de 

contusões, de lacerações das bochechas e hematomas. De salientar que todas as lesões 

dispostas simetricamente ou escoriações em diferentes estádios de cicatrização são 

suspeitas. As lesões da cavidade oral são múltiplas e geralmente provocadas pela 

introdução forçada do objecto, (dilaçeração do freio maxilar ou lingual, ptéquias do palato, 

etc).111
 

Não podemos deixar de acrescentar que o profissional de saúde oral, perante uma 

suspeita de maus tratos, deve ter o cuidado de registar todos os dados (tamanho, posição e 

tipo de lesão) na ficha clínica e complementar com meios auxiliares de diagnóstico e 

fotografias. Ao realizar as fotografias deve colocar-se uma régua graduada e uma escala de 

cores junto à area da lesão, datar e identificar a vítima. A importância deste procedimento 

irá facilitar a identificação do objecto causador da lesão, a datação da agressão e ajudar a 

identificar o agressor (ex: mordeduras). As radiografias podem identificar fracturas e 

documentar a existência de lesões infligidas em tempos anteriores.91,110
 

Como é óbvio, o diagnóstico etiológico das lesões apresentadas pela vítima é 

fundamental para que possam ser correlacionadas com a prática de maus tratos. Entende-

se pois, que o médico dentista deve ser capaz de reconhecer os sinais desta situação 

(familiarizarem-se com os sinais orais e peri-orais), de avaliar o risco em que a vítima se 

encontra e, finalmente deve ser capaz de adoptar uma atitude adequada em relação à 

situação. Por outras palavras, o médico dentista deve ter competência profissional e, por 

outro lado, deve ter consciência das suas responsabilidades legais e denunciar os casos 

suspeitos às autoridades competentes (Lei 7/2000, de 27 de Maio). 112 De sublinhar, ainda, 

que estes têm a responsabilidade ética e legal de reconhecer e identificar os maus tratos.  

Podemos concluir que o profissional de saúde oral pode ser primeiro profissional de 

saúde a suspeitar que uma pessoa é vítima de maus tratos96 porque: 

� A localização mais frequente das lesões situa-se na área orofacial.101,104 Estima-se 

que mais de 50% das lesões infligidas no contexto do abuso físico ocorrem na 

cabeça, face e pescoço, 100,104 
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� Nas crianças, a tendência que os pais que maltratam os seus filhos demonstram 

em não levar sempre ao mesmo pediatra ou serviço de urgência. Contudo, este 

comportamento, adotado no sentido de ocultar os maus tratos, não é generalizado 

aos cuidados de saúde oral, sendo que os pais perpetradores de maus tratos 

físicos não parecem reconhecer na consulta de medicina dentária a possibilidade 

de o abuso ser detectado, 108 

� Actualmente há um crescente investimento na prevenção primária da doença oral. 

Assim, traduz-se este investimento na implementação de programas de saúde 

oral escolar gratuitos. Em que, são efectuadas visitas às escolas pelos 

profissionais de saúde ou as crianças usufruem de consultas gratuitas nas clínicas 

privadas, 108,113 

� A detecção e posterior denúncia de possíveis vítimas de abuso físico é, em muitos 

países obrigatória por lei.113 Todavia, muitos profissionais não denunciam 

situações suspeitas de maus tratos em nenhuma circunstância, por várias razões: 

medo de perder pacientes; pouca confiança nas entidades competentes; medo em 

lidar com a família; a incerteza do diagnóstico. Por isso, só um profundo 

conhecimento dos sinais e sintomas de abuso físico poderá possibilitar um 

correcto diagnóstico que fundamente a tomada de medidas apropriadas. Embora o 

paciente deva ser encarado como um todo, existem determinadas lesões que, 

devido à sua localização se tornam bastante evidentes ao médico dentista: lesões 

no crânio, na face, na cavidade oral e no pescoço. 
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II.II.II.II.    OBJECTIVOSOBJECTIVOSOBJECTIVOSOBJECTIVOS 

______________________________________________________________________________ 

A problemática da violência doméstica não é um fenómeno novo, desde sempre 

existiu. O que difere do passado é a consciencialização crescente por parte da sociedade em 

torno desta questão, visível através da criação de um conjunto de disposições legais e de 

serviços de apoio a estas vítimas. Mas a violência doméstica é muito mais do que a 

agressão do marido/companheiro à esposa/companheira, dos pais aos filhos e/ou vice-versa 

e entre familiares. O facto de se tratar de uma violência exercida no espaço lar (onde a 

vítima se deveria sentir segura e acolhida), por alguém com quem partilha a vida, 

traumatiza a vítima para sempre, assim como os que lhe estão próximos (filhos e restantes 

membros do agregado familiar).  

Uma frase parece emergir como fundamental neste contexto: “a violência doméstica é 

basicamente um problema de saúde – saúde pública”. 

É possivel considerar a violência doméstica como uma situação de infirmitas que 

afecta os sistemas básicos de funcionamento da nossa sociedade, que são as estruturas 

com funcionamento familiar, no mais amplo sentido de “familia”, onde estão imersos os 

indivíduos. 

A comparação da violência doméstica com uma patologia permite abordar o seu 

conhecimento a partir de uma estrutura básica que inclui a sua definição como uma 

enfermidade, passando pelas suas causas, antecedentes, prevalência, níveis de gravidade, 

aspectos epidemiológicos, sintomatologia e, terminando no tratamento e prevenção. 

Permite assim, construir um desenho genérico de um trabalho progressivo, em que cada 

novo dado, ocupa um escalão na cadeia complexa que é a enfermidade da violência 

doméstica. 

Uma das considerações mais importantes e inevitáveis do seu estudo é a necessidade 

de conhecer a história da violência como situação que supera amplamente a história da 

agressão. A violência doméstica só pode compreender-se mediante um estudo longitudinal 

da violência. 
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O episódio de violência tem uma importância enorme na pessoa que o sofre, mas deve 

considerar-se exclusivamente como um sintoma a aprofundar no diagnóstico. Perante cada 

situação de violência não se pode realizar o estudo num só eixo, como o abuso emocional, a 

agressão física, a gravidade da lesão, mas através de todos os eixos - multiaxial - de modo 

a realizar correctamente o diagnóstico.  

Constituindo uma patologia tão específica e delicada, de abordagem multifacetada, é 

compreensível que se promova a intervenção em equipas multidisciplinares.  

O diagnóstico na violência doméstica será a única chave que permite estabelecer um 

plano preventivo e terapêutico de um longo e complexo processo, não se tornando tarefa 

fácil orientar e acompanhar estas situações. 

O bloqueio e o sentimento de rejeição por parte de muitos profissionais de saúde, 

mesmo face a casos declarados constituem um dos maiores obstáculos ao seu diagnóstico. 

O conhecimento da problemática, da sintomatologia, mas principalmente do estudo 

das lesões na sua incidência, localização, nos seus aspectos típicos ou patognomónicos que 

caracterizam as situações de violência doméstica são fundamentais para os profissionais de 

saúde. 

Alguns estudos demonstram, que um indicador de maus tratos é a mudança 

recorrente do médico, o que não acontece no que diz respeito ao profissional de saúde oral. 

Outros estudos evidenciam o interesse e a responsabilidade destes profissionais em detectar 

nas pessoas e, particularmente, nas crianças estas situações.110
 

Nos maus tratos, em contexto da violência doméstica, com abuso físico mostram que 

as lesões sofridas apresentam uma grande diversidade de localização. A literatura mundial 

referente ao estudo das lesões fornece-nos dados muito relevantes. Cameron114 nos casos 

que observou, encontrou 50% das lesões na região da cabeça e pescoço, enquanto Skinner 

e Castle115 encontraram uma frequência de 43% na face. 38
 

O padrão, a morfologia, e as características de uma lesão consoante a sua localização 

pode ser decorrente de uma forma de abuso, o que se reveste de grande importância 

médico-legal. Exemplo, são as lesões provocadas por mordedura assumem um carácter 

relevante como prova física do agressor. 

Assim, o presente estudo tem como objectivo avaliar a importância da Medicina 

Dentária nas situações de Violência Doméstica. 

Os objectivos específicos do presente estudo são os seguintes: 

� Relação da localização das lesões físicas provocadas pelos maus tratos nas vítimas de 

violência doméstica (cônjugues/companheiros, filhos, outros familiares). 
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� Relação da tipologia das lesões físicas provocadas pelos maus tratos nas vítimas de 

violência doméstica (cônjugues/companheiros, filhos, outros familiares). 

� Relação da localização das lesões físicas provocadas pelos maus tratos nas vítimas de 

violência doméstica (cônjugues/companheiros, filhos, outros familiares) no âmbito da 

Medicina Dentária. 

� Relação da tipologia das lesões físicas provocadas pelos maus tratos nas vítimas de 

violência doméstica (cônjugues/companheiros, filhos, outros familiares) no âmbito da 

Medicina Dentária. 

� Entender se há uma correlação no padrão das lesões oro-faciais, do âmbito da Medicina 

Dentária, nas situações da violência doméstica. 

� Inferir da importância do papel do médico dentista nas situações de violência 

doméstica. 

Atendendo ao contexto dimensional e temporal do presente estudo, delimitou-se o 

mesmo em termos espaciais ao número de casos que foram avaliados na delegação do 

INML do Porto. Deste modo, a representatividade diz respeito apenas a esta população, pelo 

que não se pode fazer qualquer extrapolação. 
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III. III. III. III. MATERIAMATERIAMATERIAMATERIAIS E MÉTODOSIS E MÉTODOSIS E MÉTODOSIS E MÉTODOS 

1. MATERIAIS 

Para a realização do presente estudo, a amostra foi constituída por vítimas de 

violência doméstica, avaliadas na Clínica Médico Legal da Delegação do INML do Porto, que 

abrange as Comarcas de Gondomar, Porto, Maia, Matosinhos, Póvoa de Varzim, Valongo, 

Vila do Conde, Vila Nova de Gaia, entre o segundo semestre de 2004 e o primeiro semestre 

de 2006. A selecção deste período temporal deve-se à existência de uniformidade no registo 

de dados recolhidos devido a nessa data ter sido implementada a informatização dos 

ficheiros. 

1.1. CONSTRUÇÃO DA AMOSTRA 

Amostra é constituída por todos os casos de vítimas de violência doméstica com ou 

sem abuso sexual, que foram avaliadas na Delegação do Porto do Instituto Nacional de 

Medicina Legal (INML).  

Os critérios de inclusão são:  

a) Ser vítima de violência doméstica, (inclui todos os membros do 

agregado familiar: cônjuge, filhos, pais e outros familiares). 

b) Ser vítima de violência doméstica com abuso sexual, (inclui todos os 

membros do agregado familiar: cônjuge, filhos, pais e outros 

familiares). 

c) Ter sido avaliada na Clínica Médico-Legal da Delegação do Porto do 

INML e ter sido elaborado o respectivo relatório. 

Foi considerada a totalidade dos casos durante o referido período, que sofreram de 

violência doméstica com e sem abuso sexual. Este estudo foi realizado numa amostra de 

n=2489 indivíduos, sendo n o número total de vítimas em estudo. 
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1.2. INSTRUMENTOS 

FICHA DE TRABALHO 

Foi criada uma ficha de trabalho a partir da selecção dos elementos a recolher do 

suporte informático dos registos dos relatórios periciais da clínica médico-legal, gentilmente 

cedidos pelo departamento de informática da Delegação do INML do Porto.  

A ficha de trabalho é constituída por dois grupos:  

• Grupo I – Corresponde ao registo dos dados referentes à violência doméstica 

sem abuso sexual (n=2429). 

• Grupo II – Corresponde ao registo dos dados referentes à violência doméstica 

com abuso sexual (n=60). 

Os registos dos dados foram efectuados de igual modo para os dois grupos, criando-se 

duas partes na ficha de trabalho: 

• Parte I – Nesta constam os dados sócio-demográficos da vítma de violência doméstica: 

o sexo, a idade, o estado civil, o concelho de residência e a relação de parentesco com 

o agressor. 

• Parte II – Nesta constam o registo das regiões que sofreram lesão e o tipo de lesão 

sofrida, de modo a realizar-se uma análise quantitativa e qualitativa do número e tipo 

de lesões com respectivo cruzamento de variáveis. 

Assim, criamos os seguintes níveis de análise: 

1) Região da lesão: 

� Tórax; 

�  Abdómem (inclui o Períneo); 

�  Coluna e Medula; 

� Membros Superiores; 

� Membros Inferiores; 

� Pescoço, com as sub-regões: Cervical Lateral; Cervical Antero-Lateral; Cervical 

Anterior; Cervical Posterior; 

� Cabeça, com as sub-regiões: Auricular; Retro-auricular; Parietal; Temporal; Occipital; 

Frontal; 

� Face, com as sub-regiões: Hemiface (Direita e Esquerda); Geniana; Orbitária; Infra-

orbitária; Nasal; Malar; Zigomática; Perioral (Lábios e Tecidos Adjacentes); Cavidade 

Oral (Mucosa; Gengiva (Vestibular e Lingual/Palatina); Língua; Pavimento da Boca; 

Palato; Dentes). 
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2) Tipo de lesão: Consideraram-se e codificaram-se as lesões de acordo com a tabela 

seguinte: 

CÓDIGO TIPO DE LESÃO I CÓDIGO II TIPO DE LESÃO II

1 DOR

2 EQUIMOSE

3 ESCORIAÇÃO

4 CICATRIZ

5 HEMATOMA

6 LESÃO FIGURADA

7 ALTERAÇÃO DA 
FUNÇÃO/MOBILIDADE

8 INESPECÍFICAS

9 QUEIMADURA

10 RUBOR

11 EDEMA

12 ERITEMA

13 PELADAS/ALOPÉCIA

14 PTÉQUIAS

15 TUMEFAÇÃO/NÓDULO

16 CONTRACTURA MUSCULAR

17 FERIDA

18 IMFLAMAÇÃO/HIPEREMIA

19 FRACTURA/AFUNDAMENTO

20 CONTUSÃO

21 EROSÃO

22 FERIDA SUTURA/PENSO

24 AUSÊNCIA DENTÁRIA/PERDA

25 MOBILIDADE/ LUXAÇÃO

26 PRÓTESES DANIFICADAS

27 FRACTURA RADICULAR

28 FRACTURA DA COROA 

23 LESÃO DENTÁRIA

 
 

Tabela 1. Codificações das lesões. 

3)  Causa da lesão: 

Ao longo da recolha dos dados, verificamos a existência do registo de causas possíveis 

das lesões, bem como a descrição de lesões com correspondência às referidas causas. 

Consideraram-se e codificaram-se as causas de acordo com a tabela 2. 
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CÓDIGO CAUSAS

1 MORDEDURA/MARCA DE DENTES
2 ESTIGMAS UNGUEAIS/MARCAS DE UNHAS
3 PIGMENTAÇÃO DE PÓLVORA
4 MANCHAS INESPECÍFICAS
5 IMPRESSÕES DIGITAIS/MARCAS DOS DEDOS
6 BELISCÃO
7 EMPURRÃO
8 MURRO
9 FACADAS
10 FIO NO PESCOÇO
11 BOFETADAS
12 ESGANADURA
13 PUXÃO DE CABELOS
14 COTOVELADA
15 PONTAPÉ  

 
Tabela 2 – Codificação das causas. 

4) Envolvimento de dentes: 

A nomenclatura usada para a identificação dentária foi a da FDI (Federação Dentária 

Internacional). O primeiro número indica o quadrante a que pertence o dente, o segundo 

número indica o dente. 

1) Quadrantes:  

1- Primeiro Quadrante (lado superior direito); 

2- Segundo Quadrante (lado superior esquerdo); 

3- Terceiro Quadrante (lado inferior esquerdo); 

4- Quarto Quadrante (lado inferior direito). 

2) Dentes: 

1- Incisivo central;  

2- Incisivo lateral; 

3- Canino; 

4- Primeiro Pré-Molar; 

5- Segundo Pré-Molar; 

6- Primeiro Molar; 

7- Segundo Molar; 

8- Terceiro Molar; 
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1º Quadrante 2º Quadrante
Superior

18  17  16  15  14  13  12  11              21  22  23  24  25  26  27  28
48  47  46  45  44  43  42  41   31  32  33  34  35  36  37  38

Inferior

4º Quadrante 3º Quadrante

 

Tabela 3 – Nomenclatura dentária. 

BASE DE DADOS 

A partir dessa ficha de trabalho, criou-se uma base de dados, em folha de cálculo de 

Excel, onde se fez a transcrição dos dados obtidos, identificados e seleccionados, de modo a 

obter os resultados.  

Assim, temos: 

1) Nas primeiras colunas (A, B, C, D, E, F, G), é registado o número do Processo; Sexo; 

Idade, Estado Civil, Profissão, Área de resdência (concelho), Agressor. 

2) Nas colunas seguintes registou-se o tipo de lesões sofridas em cada região e sub-

região: 

� Tórax; 

� Abdómen (inclui o Períneo); 

� Coluna e Medula; 

� Membros Superiores; 

� Membros Inferiores; 

� Pescoço, com as sub-regões: Cervical Lateral; Cervical Antero-Lateral; Cervical 

Anterior; Cervical Posterior; 

� Cabeça, com as sub-regiões: Auricular; Retro-auricular; Parietal; Temporal; 

Occipital; Frontal; 

� Face, com as sub-regiões: Hemiface (Direita e Esquerda); Geniana; Orbitária; 

Infra-orbitària; Nasal; Malar; Zigomática; Perioral (lábios e Tecidos Adjacentes); 

Cavidade Oral (Mucosa; Gengiva (Vestibular e Lingual/Palatina); Língua; 

Pavimento da Boca; Palato; Dentes).  

Como o objecto deste estudo se relaciona com a Medicina Dentária, tratou-se de 

forma promenorizada a região da Face e as sub-regiões Perioral e Cavidade Oral sub-

dividindo-as também em sub-regiões. 
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Os dentes, por sua vez, foram agrupados da seguinte forma: 

1) Superior - Anterior: 13  12  11  21  22  23 

2) Superior - Posterior: 18  17  16  15  14  24  25  26  27  28 

3) Inferior - Anterior: 43  42  41  31  32  33 

4) Inferior - Posterior: 48  47  46  45  44  34  35  36  37   38  

1.3. MEIOS DE ANÁLISE 

A análise estatística foi efectuada utilizando o programa SPSS (Statistical Package for 

Social Science), versão 11.5 for Windows. Na análise das variáveis quantitativas o teste 

estatístico utilizado foi o teste t de Student. Na análise exploratória, utilizou-se o método de 

Homals, que é uma técnica estatística multivariante de análises correlacionais para variáveis 

de escala nominal.  

A recolha de dados foi efectuada na Delegação do Porto do INML, após obtenção da 

necessária autorização. 

2. MÉTODOS 

Esta investigação iniciou-se por uma cuidada revisão bibliográfica sobre o tema, após 

a qual se optou pela metodologia a seguir. 

Importa, explanar a estrutura da base de dados. Esta é composta por duas partes:  

• Na primeira parte procede-se à caracterização sócio-demográfica da vítima e do 

suspeito abusador/agressor, onde se encontram dados como a idade, a 

profissão, estado civil, o agressor e o conselho de residência. 

• Na segunda parte, efectuou-se a quantificação da tipologia das lesões que as 

vítimas sofreram e a sua distribuição pelas regiões anatómicas. 

A descrição utilizada no relatório pericial da Clínica Médico Legal do INML do Porto, 

para a localização das lesões, segue as regiões e sub-regiões descritas no quadro 11. 

Para uma melhor compreensão, apresentam-se as figuras116 de 1 a 4, onde de forma 

esquemática se observa as diferentes regiões indicadas no quadro 11. 
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Crânio

Frontal                                            
Parietal                                        
Occipital                               
Auricular                                     
Temporal                                       
Retro-Auricular                   

Hemiface
Bucal ou Malar                               
Zigomática                                          
Infra-orbitária 

Geniana

Bucal ou Malar                             
Zigomática                        
Mentoniana                   
Infra-orbitária 

Oral                                                 
Nasal                                                                                
Mentoniana                    

PESCOÇO

Inframentoniana 
Submandibular                                  
cervical anterior                                         
cervical lateral                                           
cervical ântero-lateral    
(esternocleidomastoidea)                                    
cervical posterior

TÓRAX

Peitoral                                             
Esternal                                                   
Escapular                                         
Infraclavicular                             
Supra escapular           

ABDÓMEN

Lateral                                                            
Lombar                                                        
Vertebral                                                          
Umbilical                               
Epigástrica                      
Hipocôndrio                        
Infraescapular                  

Deltoidea

Anterior

Braqial Anterior                                        
Anterior do Cotovelo                        
Antebraquial  Anterior                                            
Anterior do Punho                                    
Palma  da Mão

Posterior

Braqial Posterior                                  
Posterior do Cotovelo                                     
Antebraquial Posterior                             
Posterior do Punho                                                 
Dorso da Mão 

Posterior

Glútea                                                                             
Joelho                                            
Crural                                          
Femoral                                     
Calcanea                                        
Planta do Pé

Anterior

Crural                                              
Joelho                                           
Femoral                                               
Dorso do Pé                                 
Trígono Femoral 

MEMBROS 
INFERIORES

REGIÕES ANATÓMICAS

Face

CABEÇA

MEMBROS 
SUPERIORES

 
Quadro 11 – Regiões anatómicas. 
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Figura 1 – Regiões da cabeça. 

 

 
 

Figura 2 – Regiões do pescoço, tórax e abdómen. 
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Figura 3 – Região dos membros superiores. 

 

Figura 4 – Região dos membros inferiores. 
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Quanto à tipologia das lesões, utilizamos a mesma terminologia usada nos registos 

dos relatórios, referida no capítulo anterior.  

O registo que se considerou para a base de dados, não teve em conta o número 

exacto de cada lesão, mas sim os tipos de lesão que cada região apresentava.  

Uma vez que isso seria inviável na medida em que dos relatórios só consta o registo, 

na grande maioria, do tipo de lesões (algumas descritas pormenorizadamente). 

ANÁLISE ESTATÍSTICA DESCRITIVA 

1) Variáveis – reagruparam-se as variáveis da seguinte forma: 

a) A idade foi reagrupada em oito classes, com intervalos de 10 anos, como se pode 

ver na tabela 4. 

CLASSES
IDADE                                                               

(anos)

1 dos   0  aos  10

2 dos  11  aos  20

3 dos  21  aos  30

4 dos  31  aos  40

5 dos  41  aos  50

6 dos  51  aos  70 

7 dos  61  aos  80

8    mais  de  80 
 

Tabela 4 – Classes etárias. 

b) As profissões foram igualmente reagrupadas em cinco grupos, como se pode ver na 

tabela 5.  
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CÓDIGO GRUPO PROFISSÃO

Director ou quadro superior 
administrativo

Quadros sem qualificação técnica
Empregado de indústria de extracção ou 
de transformação

Trabalhadores da construção civil, 
mecanicos,trabalhadoras domésticas

Condutor de maquinas fixas ou de 
transportes

Serviços de protecção ou de segurança

Serviços pessoais, domiciliários ou 
similares

Cobrador
Construção Civil
Marceneiro
Carpinteiro
Trolha
Funcionário Público
Doméstica

3 Estudantes

4 Sem Profissão activa Reformados, Desempregados

5 Outra

2

1 Quadros com qualificação técnica

Médico

Professor

Científica, técnica, artística ou similar

 

Tabela 5 – Grupos de profissões. 

c) O estado civil agrupou-se em: casado(a) e divorciado(a), uma vez que não existem 

registos completos, nomeadamente o estado de solteiro. 

d) A localização das lesões foi agrupada em regiões da seguinte forma: 

• Cabeça (com todas as sub-regiões); 

• Face; 

• Pescoço (com todas as sub-regiões); 

• Tronco (Tórax, Abdómen (inclui o Períneo), Coluna e Medula); 

• Membros Superiores (direito e esquerdo); 

• Membros Inferiores (direito e esquerdo). 
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e) Pela sua importância a região da Face foi subdividida em quatro sub-regiões: 

• Hemiface, que engloba: Orbitaria, Infra-orbitária, Geniana, Malar, Nasal, 

Zigomática; 

• Terço Inferior da Face, que engloba: ATM, Mandibular, Mentoniana; 

• Perioral., que engloba: Lábios e Tecidos Adjacentes; 

• Cavidade Oral. 

f) Considerando o seu interesse ainda subdividimos a Cavidade Oral em cinco 

subdivisões: 

• Mucosa Jugal,  

• Gengiva (vestibular e palatina/lingual),  

• Língua,  

• Pavimento da Boca,  

• Palato, 

• Dentes.  

g) Pela sua especial relevância os dentes foram agrupados da seguinte forma: 

• Superior-Anterior (13,12,11,21,22,23); 

• Superior-Posterior (18,17,16,15,14,24,25,26,27,28); 

• Inferio-Anterior (43,42,41,31,32,33); 

• Inferior-Posterior (48,47,46,45,44,36,37,38); 

• Por Quadrantes: Primeiro, Segundo, Terceiro, Quarto. 

h) Entendeu-se que a análise de todas as variáveis deveria ser tratada em função do tipo 

de violência, assim temos dois grupos: 

• Violência doméstica sem abuso sexual, 

• Violência doméstica com abuso sexual. 

2) Constituição  

Procurou-se que a análise realça-se o objectivo deste estudo, realizando-a o mais 

pormenorizada, quer de forma quantitativa quer qualitativa das lesões nas regiões 

anatómicas, bem como os cruzamentos efectuados, de modo a estabelecer a relação com a 

Medicina Dentária. Como durante a recolha nos foram aparecendo referências a possíveis 

causas das lesões, optámos por fazer também uma análise das mesmas, embora o número 

de dados seja muito escasso, mas podemos ter uma noção da etiologia das lesões. 

Assim, a análise descritiva é constituída por oito partes: 

1. Análise sócio-demográfica da violência doméstica 

1.1. Análise da violência doméstica em função do abuso sexual.  
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Fez-se a distribuição do tipo de violência sofrido em relação à população da amostra 
em estudo. 

1.2. Análise sócio-demográfica da violência doméstica sem abuso sexual.  
Realizou-se o estudo da distribuição das seguintes variáveis: Sexo, Idade, Estado 
Civil, Grupos Profissionais, Área de residência (concelho) e agressor. 

1.3. Análise sócio-demográfica da violência doméstica com abuso sexual.  
Realizou-se o estudo da distribuição das seguintes variáveis: Sexo, Idade, Área de 
residência (concelho) e agressor. As restantes variáveis não foram estudadas por 
não existir informação. 

2. Análise quantitativa da tipologia das lesões por região anatómica.  
Foi feita a análise da distribuição da tipologia das lesões pelas regiões e sub-regiões 
anatómicas em função do tipo de violência doméstica. 

2.1. Análise do número do tipo de lesões na violência doméstica sem abuso sexual. 
Analisou-se a distribuição da tipologia das lesões nas regiões e sub-regiões 
propostas anteriormente. Quando não surge referência a uma região é porque essa 
região não tem registo de lesões. 

2.2. Análise do número do tipo de lesões na violência doméstica com abuso sexual.  
Seguiu-se o critério da alínea anterior. 

3. Estudo da etiologia das lesões.  
Analisou-se a distribuição das possíveis causas das lesões em função do número de 
registos. 

4. Análise das relações quantitativas da tipologia das lesões nas regiões da cavidade oral e 
perioral entre grupos específicos (sexo, idade, grupo profissional).  
Realizou-se análise de relações quantitativas (cruzamento de variáveis – número de tipos 
de lesões), com o sexo, a idade e o grupo profissional. Assim, fizeram-se os seguintes 
cruzamentos: 

4.1. Na violência doméstica sem abuso sexual 

4.1.1. Na região da Cavidade Oral: 

• Região dos dentes: dentes com lesão e o sexo; a idade; o grupo profissional.  

• Região da gengiva: gengiva com lesão e o sexo; a idade; o grupo profissional. 

• Região da mucosa jugal: mucosa jugal com lesão e o sexo; a idade; o grupo 
profissional. 

• Região do pavimento da boca: pavimento da boca com lesão e o sexo; a idade; 
o grupo profissional. 

4.1.2. Na região Perioral.  
Também se efectuou o mesmo tipo de cruzamento entre esta região e o sexo; a 
idade e o grupo profissional. 

4.2. Na violência doméstica com abuso sexua.l 

5. Análise qualitativa no âmbito de interesse do grupo maxilo-dento-facial.  
Análise da distribuição do tipo de lesões encontradas nas regiões da Cabeça, Pescoço e 
Face. 

5.1. Análise qualitativa no âmbito Maxilo-Facial (tipologia das lesões).  
Fez-se a análise da distribuição pelas regiões da Cabeça, Pescoço e sub-regiões da 
Face: Hemiface e Terço Inferior da Face. 
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5.2. Análise qualitativa no âmbito da Medicina Dentária (tipologia das lesões).  
Analisou-se a distribuição das lesões pelas regiões relacionadas com a Medicina 
Dentária: 

• Região Perioral, 

• Cavidade Oral, 

� Mucosa Jugal, 

� Gengiva, 

� Dentárias: pelos grupos referidos anteriormente. 

ANÁLISE ESTATÍSTICA EXPLORATÓRIA 

Pretendeu-se com esta técnica multivariada sinalizar padrões de relacionamento entre 

as variáveis (qualitativas). Assim, procurou-se verificar se as lesões no âmbito da Medicina 

Dentária e Maxilo-Facial se submetem a um padrão definido de violência doméstica. 

Numa primeira fase, seleccionaram-se as variáveis capazes de melhor explicar o 

fenómeno da violência doméstica segundo os objectivos do trabalho em questão. 

Assim, foram seleccionadas as seguintes variáveis: sexo, estado civil, grupos 

profissionais, existência de abuso sexual, agressor, classes etárias e a existência de lesões 

em Medicina Dentária.  

Esta variável “Lesões em Medicina Dentária” corresponde à enumeração dos indivíduos 

que apresentam alguma lesão nas seguintes regiões: dentária, da mucosa jugal, da região 

perioral, ou das gengivas. 

Numa segunda fase da análise, foi introduzida a variável “Lesões Maxilo-Faciais ”. Esta 

variável “Lesões Maxilo-Faciais ” corresponde às condições da variável anterior mais a 

existência de lesões nas regiões da cabeça, face e pescoço. 
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V. V. V. V. RESULTADOSRESULTADOSRESULTADOSRESULTADOS 

______________________________________________________________________________ 

A análise centrou-se basicamente no estudo descritivo do registo das lesões, em 

particular nas regiões da cabeça, face e pescoço bem como as suas causas e tipologia. 

Também se realizou de forma sucinta uma análise exploratória. 

1.CARACTERIZAÇÃO SÓCIO-DEMOGRÁFICA 

Constatou-se que na análise da amostra total a violência doméstica apresenta um 

maior número de vítimas do sexo feminino, com idades no intervalo entre os 20 e os 40 

anos, que exercem uma actividade profissional não qualificada e em que o suspeito 

agressor, mais frequente é o marido ou companheiro (25%), no caso particular da violência 

com abuso sexual, o pai é o agressor mais frequente (25%). 

No presente estudo diferenciaram-se as vítimas de violência doméstica em função da 

ocorrência do abuso sexual para uma melhor caracterização da situação de violência que 

podem ser distintas.  

1.1. AMOSTRA 

EXISTÊNCIA DE ABUSO SEXUAL  

Dos 2489 indivíduos que integraram a amostra, 2429 foram vítimas de violência 

doméstica sem abuso sexual (97,6%), conforme quadro 12. Sendo que na amostra total 

2,4% são vítimas de violência doméstica com abuso sexual (n=60). 
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Existência de 

abuso sexual
n % 

%                                 

Válida

% 

Acumulada

Sem Abuso 

Sexual
2429 97,6 97,6 97,6

Com Abuso 

Sexual
60 2.4 2.4 100.0

Total 2489 100.0 100.0
 

Existência de abuso sexual 

 

Quadro 12 – Distribuição das vítimas segundo a existência de abuso sexual (n=2489). 

IDADE  

A população estudada foi composta por vítimas com uma idade média de 37,5 anos, 

sendo a idade mínima de 1 ano e a máxima superior a 80 anos. Encontramos uma 

frequência das vítimas de 62% nas idades compreendidas entre os 31 e os 60 anos, sendo 

que a maior taxa de vitimação incide na faixa etária dos 31 aos 40 anos (29,8%). 

As crianças com idades inferiores a 10 anos são as que apresentam uma menor 

frequência (3,2%), contra 8,9% de vítimas entre os 11 e os 20 anos. 

Nas faixas etárias mais elevadas, entre os 61 e os 80 anos, constatamos uma 

frequência de 6,9%, sendo pouco expressiva a frequência acima dos 81 anos (0,4%), 

conforme quadro 13. 

 
Classes Etárias 

(anos)
n %

% 
Válida

% Acumulada

0 aos 10 80 3,2 3,2 3,2

11 aos 20 221 8,9 8,9 12,1

21 aos 30 461 18,5 18,6 30,7

31 aos 40 741 29,8 29,8 60,5

41 aos 50 546 21,9 22 82,5

51 aos 60 253 10,2 10,2 92,7

61 aos 70 133 5,3 5,4 98,1

71 aos 80 37 1,5 1,5 99,6

mais de 81 11 0,4 0,4 100

Sub-Total 2483 99,8 100

Omissos 6 0,2  

Total 2489 100  
 

 

 

 

Quadro 13 – Distribuição das vítimas segundo a idade (n=2489). 
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SEXO  

Constata-se que 82% do total das vítimas são do sexo feminino e 18% são do sexo 

masculino, conforme quadro 14. 

 

 

Sexo
n %

%                                   

Válida

%       

Acumulada

Feminino 2024 81.3 82 82

Masculino 443 17.8 18 100.0

Sub-Total 2467 99.1 100.0

Omissos 22 0.9

Total 2489 100.0
 

 

Quadro 14 – Distribuição das vítimas segundo o sexo (n=2489). 

ESTADO CIVIL  

O estado civil das vítimas apresenta a maior percentagem de omissões de registo 

(94,6%), conforme quadro 15, verificando-se que 5,3% das vítimas são casadas. 

 

 

Estado Civil n %
%                                 

Válida
% Acumulada

Casado 133 5,3 99.3 99.3

Divorciado 1 0 0.7 100.0

Sub-Total 134 5.4 100.0

Omissos 2355 94.6

Total 2489 100.0  

 

 
 

Quadro 15 – Distribuição das vítimas segundo o estado civil (n=2489). 
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ACTIVIDADE PROFISSIONAL 

Verificamos que 54,3% das vítimas de violência doméstica exercem uma actividade 

profissional sem qualquer qualificação e 21,8% das vítimas não têm uma profissão activa 

(21,8%).  

Os quadros superiores e com qualificação técnica apresentam uma frequência de 

16,4%, sendo os estudantes o grupo menos representativo 7,6%, conforme quadro 16.  

 

Grupo Profissional n %
%             

Válida

%                

Acumulada

Quadros com 

Formação Superior
295 11.9 12.4 12.4

Quadros com 

Qualificação 

Técnica

95 3.8 4.0 16.4

Quadros sem 

Qualificação 

Técnica

1295 52 54.3 70.7

Estudantes 180 7.2 7.6 78.2

Sem Profissão 

activa
519 20.9 21.8 100.0

Sub-total 2984 95.8 100.0

Omissos 105 4.2

Total 2489 100  
 

 

Quadro 16 – Distribuição das vítimas segundo o grupo profissional (n=2489). 

ÁREA DE RESIDÊNCIA 

Existem poucos registos dos concelhos de pertença das vítimas (42,6% dos casos sem 

indicação do mesmo).  

Dos registos existentes podemos verificar que o concelho de Gaia apresenta a maior 

incidência de 32,8%, seguido de Gondomar com 21,8%, Maia com 15,5% e o Porto com 

11,7%, os restantes concelhos apresentam uma incidência inferior a 7%, conforme         

quadro 17. 
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 Conselhos n %
%             

Válida

%                

Acumulada

 Porto 167 6.7 11.7 11.7

 Gondomar 312 12.5 21.8 33.5

 Matosinhos 44 1.8 3.1 36.6

 Valongo 51 2.0 3.6  40.2

Maia 222 8.9 15.5 55.7

Gaia 469 18.8 32.8 88.5

Vila do Conde 88 3.5 6.2 94.7

Póvoa de Varzim 62 2.5 4.3 99.0

Espinho 6 0.2 0.4 99.4

Paredes 8 0.3 0.6 100.0

Sub-total 1429  57.4 100.0

Omissos 1060 42.6

Total 2489 100  

 

 

Quadro 17 – Distribuição das vítimas segundo a área de residência (n=2489). 

AGRESSOR  

O registo do suspeito agressor verificou-se em 99,4%. Constata-se que o cônjuge é o 

agressor mais frequente (46,1%), seguido pelos familiares (18,5%) e pelos companheiros 

(15,7%). Os pais apresentam uma frequência de 9,9%, sendo que o pai surge com 7,7% e 

a mãe com 2,2%, conforme tabela 6.  

  

Agressor n %
%             

Válida

%                

Acumulada

 Pai 191 7.7 7.7 7.7

 Mãe 54 2.2 2.2  9.9

Familiar(es) 472 19.0 19.1 29.0

Cônjuge 1140 45.8 46.1 75.5

Ex-Cônjuge 35 1.4 1.4 76.5

Companheiro(a) 389 15.6 15.7 92.2

Ex-Companheiro(a) 180 7.2 7.3 99.5

Padrasto 12 0.5 0.5 100.0

Sub-total 2473 99.4 100.0

Omissos 16 0.6

Total 2489 100  

 

 

Quadro 18 – Distribuição das vítimas segundo o agressor. 
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1.2. AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA SEM ABUSO SEXUAL (N=2429) 

A amostra é constituída por 97,6% de vítimas que não sofreram de abuso sexual. 

IDADE   

Constata-se que a maior percentagem de vítimas de violência doméstica sem abuso 

sexual encontra-se na faixa etária dos 31 aos 40 anos (30,3%), conforme quadro 19. 

Verifica-se que o grupo etário menos frequente destas vítimas situa-se acima dos 81 anos 

(0,4%), seguido pelo grupo etário mais jovem, entre os 0 e os 10 anos, com 2,3%, 

conforme tabela 6.  

Grupos                                                                                              
Etários

n %
%                                       

Válida
%                                           

Acumulada

0 a 10 anos 55 2,3 2,3 2,3

11 a 20 anos 202 8,3 8,3 10,6

21 a 30 anos 457 18,8 18,9 29,5

31 a 40 anos 734 30,2 30,3 59,8

41 a 50 anos 544 22,4 22,5 82,2

51 a 60 anos 252 10,4 10,4 92,6

61 a 70 anos 132 5,4 5,4 98,1

71 a 80 anos 37 1,5 1,5 99,6

mais de 81 anos 10 0,4 0,4 100,0

Total 2423 99,8 100,0

Omissos 6 0,2

Total 2429 100,0  

Tabela 6 – Distribuição das vítimas sem abuso sexual segundo a idade (n=2429). 

AGRESSOR  

Verifica-se que o cônjuge é o agressor mais frequente nas vítimas de violência 

doméstica sem abuso sexual (46,6%).  

Sendo o padrasto o agressor menos frequente neste tipo de violência doméstica 

(0,2%), conforme tabela 7.  
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Agressor n %
%                                       

Válida
%                                                 

Acumulada
Pai 173 7,1 7,2 7,2

Mãe 54 2,2 2,2 9,4

Familiar(es) 472 19,0 19,0 28,4

Cônjuge 1132 46,6 46,1 74,6

Ex-cônjuge 35 1,4 1,5 76,9

Companheiro(a) 382 15,7 15,8 92,7

Ex-companheiro(a) 176 7,2 7,3 99,2

Padrasto 4 0,2 0,2 100,0

Total 2413 99,3 100,0  

Omissos 16 0,7   

Total 2429 100,0  

Tabela 7 – Distribuição das vítimas sem abuso sexual segundo o agressor (n=2429). 

1.3. AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA COM ABUSO SEXUAL 

Na amostra em estudo 60 casos (2,4%) correspondem a vítimas de violência 

doméstica com abuso sexual.  

IDADE  

As vítimas de violência doméstica com abuso sexual são mais frequentes na faixa 

etária dos 0 aos 10 anos (41,7%), conforme tabela 8. 

 Grupos                                             
Etários

n %
%                                                 

Válida
%                                                  

Acumulada
0 a 10 25 41,7 41,7 41,7

11 a 20 19 31,7 31,7 73,3

21 a 30 4 6,7 6,7 80,0

31 a 40 7 11,7 11,7 91,7

41 a 50 2 3,3 3,3 95,0

51 a 60 1 1,7 1,7 96,7

61 a 70 1 1,7 1,7 98,3

mais de 81 1 1,7 1,7 100,0

Total 60 100,0 100,0   

Tabela 8 – Distribuição das vítimas com abuso sexual segundo a idade (n=60). 
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SEXO  

Em relação ao sexo da vítima, 95% dos registos correspondem a vítimas do sexo 
feminino, conforme tabela 9. 

 Sexo n % % Válida % Acumulada

Feminino 57 95.0 95.0 95.0

Masculino 3 5.0 5.0 100.0

Total 60 100.0 100.0
 

Tabela 9 – Distribuição das vítimas com abuso sexual segundo o sexo (n=60). 

AGRESSOR  

O pai surge neste grupo como o suspeito agressor mais frequente, em 30% dos casos, 

seguido dos familiares das vítimas (25%).  

O cônjuge e o companheiro são agressores em 13,3% e 11,7% dos casos, 

respectivamente, o que totaliza 25% do total dos casos, conforme quadro 19. 

 

AGRESSOR  n %
%           

Válida
%                  

Acumulada

pai 18 30 30 30

familiar(es) 15 25 25 55

cônjuge 8 13,3 13,3 68,3

companheiro(a) 7 11,7 11,7 80

ex-companheiro(a) 4 6,7 6,7 86,7

padrasto 8 13,3 13,3 100

Total 60 100 100  

  

Quadro 19 – Distribuição das vítimas de violência doméstica com abuso sexual segundo o 
agressor (n=60). 
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1.4. ESTUDO DA RELAÇÃO ENTRE A IDADE DAS VÍTIMAS E OS CASOS DE 
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA COM E SEM ABUSO SEXUAL 

Efectuou-se o Teste t de Student para comparar as médias de idades das vítimas de 

violência doméstica sem abuso sexual (n=2423; M=37,97 anos; d.p=14,523) e com abuso 

sexual (n=60; M=18,60 anos; d.p=17,633), ver tabela 10.  

N Média Desvio Padrão 

Sem Abuso sexual 2423 37,97 14,523

Com Abuso sexual 60 18,60 17,633

Abuso sexual

Idade

 

Tabela 10 – Médias de idades dos grupos de violência doméstica com e sem abuso sexual. 

Verificando-se que os grupos apresentam diferenças estatisticamente significativas 

nas idades médias, sendo que o grupo de violência doméstica com abuso sexual apresenta 

uma média de idade inferior (F=0,646; p<0,05), conforme tabela 11.  

 

Vitimas de violência doméstica 
sem abuso sexual

Vitimas de violência doméstica 

com abuso sexual

Valor do Teste                     

t
p

Idade
M = 37,97                                                          

D.P = 14,523

M = 18,60                                                  

D.P = 17,633
0,64 0,000***

OBS:  ** altamente significativo por ser menor que 0,01

 

Tabela 11 – Comparação das médias de idades dos grupos de violência doméstica com e 
sem abuso sexual. 

1.5.ESTUDO DA RELAÇÃO ENTRE AS CARACTERÍSTICAS SÓCIO-DEMOGRÁFICAS 
DAS VÍTIMAS E O AGRESSOR 

O AGRESSOR E A IDADE DA VÍTIMA NA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA SEM ABUSO SEXUAL (N=2429) 

Constata-se que nos casos de violência doméstica sem abuso sexual, em que foram 

considerados 99,8% dos casos, o cônjuge é o agressor suspeito mais frequente (46,6%), 

denotando-se que este agressor-suspeito é mais frequente na faixa etária das vítimas entre 

os 31 e os 40 anos (16,9%), conforme tabela 12. 
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Na faixa etária mais jovem das vítimas, entre os 0 e os 10 anos, o pai é o agressor 

suspeito menos frequente (1,1%).  

O pai é ainda o agressor suspeito mais frequente na faixa etária das vítimas dos 11 

aos 20 anos (3,4%). 

n % n % n % n % n % n % n % n % n %

Companheiro 0 0% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 0%

Cônjuge
0 0% 3 0.1% 155 6.4% 409 16.9% 320 13.2% 147 6.1% 75 3.1% 19 0.8% 1128 46.6% 

Ex-companheiro
0 0% 12 0.5% 55 2.3% 57 2.4% 21 0.9% 11 0.5% 3 0.1% 0 0% 159 8.6% 

Ex-cônjuge
0 0% 0 0% 2 0.1% 18 0.7% 9 0.4% 6 0.2% 0 0% 0 0% 35 1.4% 

Familiar
17   0.7% 77 3.2% 190 7.9% 2 25            9.3% 188 7.7% 86 3.6% 54 2.2% 4 0.2% 864 35.7% 

Mãe 7  0.3% 22 0.9% 13 0.5% 7 0.3% 4 0.2% 1 0% 0 0% 0 0% 54 2.2% 

Padrasto
4   0.2% 4 0.2% 0 0% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 9 0.4% 

Pai
27  1.1% 83 3.4% 42 1.7% 17 0.7% 2 0.1% 1 0% 0 0% 1 0% 173 7.1% 

55 2.3% 202 8.3% 457 18.9% 734 30.3% 544 22,50% 252 10.4% 132 5.4% 10 0.4% 242 100.0% 

Omissos 2423 99.8%

Total
2429                                                                                                                                                                                                                                                 

100%

6                                                                                                                                                                                                                                      

0.2%

0-10                   
anos

Agressor  11-20                  
anos

21-30                   
anos

31-40                
anos

41-50                  
anos

Idade                                                                                                                                                                                                                                                                          
(anos)

51-60 
anos

61-70 anos
mais 80 

anos
Total

 

Tabela 12 – Relação entre o tipo de agressor e a idade da vítima na violência doméstica 
sem abuso sexual. 

O AGRESSOR E A IDADE DA VÍTIMA NA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA COM ABUSO SEXUAL (N=60) 

Verifica-se que o pai é o agressor suspeito mais frequente das vítimas de violência 

doméstica com abuso sexual, sendo a maior incidência na faixa etária dos 0 aos 10 anos 

(21,7%), conforme tabela 13. 
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0-10   
anos

 11-20 
anos

21-30 
anos

31-40 
anos

41-50 
anos

51-60 
anos

61-70 
anos

mais 80 
anos

n 
%Total

Cônjuge
0              

0% 
0              

0% 
3             

5% 
3             

5% 
1              

1.7% 
1              

1.7% 
0              

0% 
0                                           

0% 
8             

13.3% 

Ex-companheiro
0              

0% 
0              

0% 
1              

1.7% 
2             

3.3% 
1              

1.7% 
0              

0% 
0              

0% 
0                                           

0% 
4             

6.7% 

Familiar
10             

16.7% 
6            

10% 
0              

0% 
2             

3.3% 
0              

0% 
0              

0% 
1              

1.7% 
1              

1.7% 
20             

33.3% 

Padrasto
2             

3.3% 
8             

13.3% 
0              

0% 
0              

0% 
0              

0% 
0              

0% 
0              

0% 
0                                            

0% 
10             

16.7% 

Pai
13            

21.7% 
5            

8.3% 
0              

0% 
0              

0% 
0              

0% 
0              

0% 
0              

0% 
0                                                  

0% 
18             

30% 

Total
25           

41.7% 
19            

31.7%
4              

6.7% 
7            

11.7% 
2             

3.3% 
1              

1.7% 
1              

1.7% 
1              

1.7% 
60           

100.0% 

Idade (anos)                                                                                                                                                                                     
n                                                                                                                                                                                                          

% TotalAgressor

 
Tabela 13 – Relação entre o agressor e a idade da vítima na violência doméstica com abuso 

sexual. 

O AGRESSOR E O SEXO DA VÍTIMA NA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA SEM ABUSO SEXUAL 

Constata-se que o sexo mais frequente das vítimas de violência doméstica sem abuso 

sexual é o sexo feminino com 81,7%, contra 18,3% do sexo masculino, conforme tabela14. 

Verifica -se ainda que o agressor mais frequenta no sexo feminino, neste tipo de violência, é 

o cônjuge com 42,3%, passando o mesmo com o sexo masculino com 4,6%.  

Feminino  Masculino
n                                                      

%Total

Companheiro
1                                    

0% 
0                           

0% 
1                                  

0% 

Cônjuge
1017              

42.3% 
110                                 

4.6% 
1127             

46.8% 

Ex-companheiro
157                           

6.5% 
2                                

0.1% 
159                           

6.6% 

Ex-cônjuge
28                             

1.2% 
7                               

0.3% 
35                             

1.5% 

Familiar
619                         

25,5% 
231                            

9.6% 
845                       

35.1% 

Mãe
36                               

1.5% 
18                               

0.7% 
54                           

2.2% 

Padrasto
6                              

0.2% 
3                         

0.1% 
9                               

0.4% 

Pai
103                             

4.3% 
65                            

2.7% 
168                           

7.0% 

Total
1967                                    
2.3% 

404                                   
18.3% 

2407            
100.0% 

Omissos
2407                

99.1%

Total
2429                                                                  

100.0%               

Sexo                                                                                                                           
n                                                                                                                                          

%Total AGRESSOR

22                                                           

0.9%

 
 

Tabela 14 – Relação entre o agressor e o sexo da vítima na violência doméstica sem abuso 
sexual. 
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O AGRESSOR E O SEXO DA VÍTIMA NA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA COM ABUSO SEXUAL 

Verifica-se que na violência doméstica com abuso sexual 95% das vítimas são do sexo 

feminino, sendo os restantes 5% do sexo masculino.  

Nos casos em que a vítima é do sexo feminino verifica-se que o pai é o principal 

agressor com 26,7%, seguido dos familiares com 31,7%. No caso de vítimas do sexo 

masculino o agressor mais frequente é o pai em 3,3% dos casos, seguido do ex-cônjuge 

com 3%, conforme tabela 15. 

Feminino  Masculino n               
%Total

Cônjuge 8             
13.3% 

0                    
0% 

8             
13.3% 

Ex-companheiro 4             
6.7% 

0                    
0% 

4             
6.7% 

Ex-cônjuge 28             
1.2% 

7                    
3% 

35             
1.5% 

Familiar 19            
31.7% 

1                  
1.7% 

20            
3.3% 

Padrasto 10           
16.7% 

0                    
0% 

10           
16.7% 

Pai 16             
26.7% 

2                 
3.3% 

18                
30% 

Total 57          95% 
3                           

5% 
60            

100.0% 

Sexo                                                                                             
n                                                                                               

%Total   
Agressor

 
 

Tabela 15 – Relação entre o agressor e o sexo da vítima na violência doméstica com abuso 
sexual. 

2. RESULTADOS DA ANÁLISE DA TIPOLOGIA DAS LESÕES NAS DIFERENTES 
REGIÕES ANATÓMICAS 

No presente estudo, diferenciaram-se as vítimas de violência doméstica em função 

da ocorrência do abuso sexual para uma melhor compreensão das consequências da 

violência.  

A amostra é constituída por um universo de 2489 vítimas em que 2429 não sofreram 

de abuso sexual e 60 sofreram de abuso sexual, das vítimas que sofreram de violência 

doméstica sem abuso sexual 1907 apresentavam pelo menos um tipo de lesão numa região 

anatómica e das vítimas que sofreram abuso sexual 25 destas apresentaram pelo menos 

um tipo de lesão. 
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AMOSTRA 

Constatou-se que as lesões da face e dos membros superiores são as mais frequentes 

na violência doméstica, apresentando uma incidência de 31,9% de lesões na face e 39,5% 

nos membros superiores. As lesões da cabeça e dos membros inferiores são também 

frequentes nos casos de violência doméstica, com uma incidência de 19,8% e 21,3%, 

respectivamente, conforme tabela 16.  

As diferentes lesões dos membros superiores são as mais frequentes em quase 20% 

das vítimas de violência doméstica com abuso sexual. 

Dentes afectados, lesões no terço inferior da face, na gengiva ou na mucosa jugal não 

ocorreram no grupo de vítimas com abuso sexual. 

 Violência Doméstica 
Sem Abuso Sexual                                                                              

n                                                                 
%                                                              

 Violência Doméstica Com 
Abuso Sexual                                                                             

n                                                            
%                                                              

 Violência Doméstica Sem 
Abuso Sexual                                                                             

n                                                                                   
%                                                              

 Violência Doméstica 
Com Abuso Sexual                                                                           

n                                                                               
%                                                              

Cabeça
491                                                     

20.2% 
3                                                     

5% 
1938                                                        

79.8% 
57                                                         

95% 

Face
790                                                    

32.5% 
4                                                                

6.7% 
1639                                                         

67.5% 
56                                                           

93.3% 

Pescoço
311                                                 

12.8% 
1                                                    

1.7% 
218                                                                   

87.2% 
59                                                    

98.3% 

Tronco
439                                        

17.7% 
6                                                              

10% 
1998                                                                

82.3% 
54                                                     

90% 

Membros 
Superiores

975                                           
40.1% 

7                                                                 
11.7% 

1454                                                           
59.9% 

53                                                       
88.3% 

Membros 
Inferiores

528                                           
21.7% 

2                                                                     
3.3% 

1901                                                           
78.3% 

58                                           
96.7% 

Total
2429                                                 
100% 

60                                                                
100% 

2429                                                         
100% 

60                                                     
100% 

Existência de Lesão

Regiões  
Anatómicas

Com Lesão Sem Lesão

 
 

Tabela 16 – Distribuição das lesões pelas regiões anatómicas nas vítimas de violência 
doméstica (n=2489). 

2.1. ANÁLISE DO NÚMERO DO TIPO DE LESÕES POR REGIÕES ANATÓMICAS NA 
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA  

Analisou-se o número do tipo de lesões registadas nas vítimas nas diferentes regiões 

anatómicas. 
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CABEÇA  

Na violência doméstica sem abuso sexual constata-se que as lesões da cabeça 

ocorrem em 20,6% dos casos.  

Verifica-se também em 14,4% dos casos a presença de pelo menos um tipo de lesão 

nesta região, conforme tabela 17. 

Na violência com abuso sexual, 5% das vítimas apresentam lesão nesta região, 

distribuindo-se 3,3% com dois tipos de lesão e 1,7% com um tipo de lesão. 

Violência Doméstica Sem 
Abuso Sexual                                        

n                                                              
%                                                               

Violência Doméstica Com 
Abuso Sexual                                        

n                                                        
%                                                               

0
1935                                               

80.2% 
57                                                        

95%

1
358                                                      

14.4% 
0                                                                  

0% 

2
115                                                    

4.6% 
2                                                               

3.3% 

3
20                                                               

0.8% 
1                                                           

1.7% 

4
1                                                                   

0% 
0                                                                

0% 

Total Lesões
494                                                            

20.6%
3                               

5%

Sub-Total 2429                   100%
60                        

100%

Total
2489                                                                                  

100%

Existência de Lesão

Nº de Lesões 
(Cabeça)

 

Tabela 17 – Distribuição do número do tipo de lesões na região da cabeça (n=2489). 

FACE  

As lesões da face aparecem em 31,9% das vítimas sem abuso sexual, podendo 

apresentar um tipo de lesão (19,6%) ou até cinco tipos de lesões diferentes (0,1%). 

Nas vítimas com abuso sexual 6,7%, têm pelo menos um tipo de lesão nesta região, 

conforme tabela 18. 
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Tabela 18 – Distribuição do número do tipo de lesões na região da face (n=2489). 

SUB-REGIÕES DA FACE 

Pela sua importância, como se explicou no capítulo anterior, analisaram-se as 

diferentes sub-regiões da Face.  

EXISTÊNCIA DE LESÕES 

Constatando-se que na violência doméstica sem abuso sexual a hemiface é a sub-

região da face que apresenta mais lesões 25,6%, seguida da sub-região perioral com 5,7%.  

Na violência doméstica com abuso sexual verificamos que a região que apresenta mais 

lesões é a perioral (6,7%), seguida da hemiface com 3,3%, conforme tabela 19. 

Violência Doméstica 
Sem Abuso Sexual                                     

n                                                                    
%                                                             

Violência Doméstica 
Com Abuso Sexual                                     

n                                                              
%                                                             

0
1635                                              

68.1% 
56                             

93.3%

1
487                                             

19.6% 
3                                                          

5% 

2
220                                               

8.8% 
0                                                                 

0% 

3
68                                                                

2.7% 
1                                                             

1.7% 

4
16                                                                    

0.6%
0                                                       

0% 

5
3                                                                              

0.1% 
0                                                                 

0% 

Total Lesões
794                                                                  

31.9%
4                          

6,7%

Sub-Total
2429                       
100%

60                        
100%

Total 2489                                                     100%

Existência de Lesão

Nº de Lesões 
(Face)
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 Violência Doméstica 
Sem Abuso Sexual                                                                                                          

n                                                                
%                                                              

 Violência Doméstica 
Com Abuso Sexual                                                                                                          

n                                                                
%                                                              

 Violência Doméstica 
Sem Abuso Sexual                                                                                                          

n                                                                
%                                                              

 Violência Doméstica 
Com Abuso Sexual                                                                                                          

n                                                                
%                                                              

 Violência Doméstica 
Sem Abuso Sexual                                                                                                          

n                                                                
%                                                              

 Violência Doméstica 
Com Abuso Sexual                                                                                                          

n                                                                
%                                                              

Hemiface
621                                                          

25.6% 
2                                                         

3.3% 
1808                                                    

74.4% 
58                                                     

96.7% 

Terço Inferior 
da Face

112                                                        
4.6% 

0                                                                   
0% 

2317                                                       
95.4% 

60                                                  
100% 

Perioral
138                                                     

5.7% 
4                                                            

6.7% 
2291                                              

94.3% 
56                                                        

93.3% 

2429                                                        
100% 

60                                                        
100% 

Existência de Lesão

Face                                                
(Sub-Regiões)

Com Lesão Sem Lesão Total

 

Tabela 19 – Distribuição de lesões nas sub-região da face (n=2489). 

TIPO DE LESÕES 

As lesões da hemiface aparecem em 25% das vítimas de violência sem abuso sexual. 

Deste grupo de vítimas 16% apresenta pelo menos um tipo de lesão na hemiface.  

Esta região, no caso das vítimas de violência com abuso sexual, apresenta um tipo de 

lesão em 3,3% dos casos. 

As lesões do terço inferior da face aparecem em 4,5% dos casos de vítimas com 

violência doméstica sem abuso sexual, nos casos em que houve abuso sexual verificamos a 

ausência de lesões.  

As vítimas que sofreram de violência doméstica sem abuso sexual apresentam 5,7% 

de lesões na sub-região perioral, onde pelo menos 4,3% têm um tipo de lesão.  

Verificamos que na violência com abuso sexual esta é uma das regiões que sofre mais 

lesões com 6,7%, conforme tabela 20. 
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Violência Doméstica Sem 
Abuso Sexual                                                                   

n                                                       
%                                                               

Violência Doméstica Com 
Abuso Sexual                                                                   

n                                                             
%                                                               

Violência Doméstica 
Sem Abuso Sexual                                                                   

n                                                       
%                                                               

Violência Doméstica 
Com Abuso Sexual                                                                   

n                                                           
%                                                               

Violência Doméstica Sem 
Abuso Sexual                                                                   

n                                                        
%                                                               

Violência Doméstica Com 
Abuso Sexual                                                                   

n                                                           
%                                                               

0
1806                                                              
75% 

58                                                            
96.7% 

2317                                                  
95.5% 

0                                                                   
0%

2287                                                        
94.3% 

56                                                                
93.3% 

1
398                                             
16% 

1                                                          
1.7 % 

98                                                
3.9% 

0                                                         
0%

107                                                        
4.3% 

3                                                              
5% 

2
164                                                          

6.6% 
1                                                                  

1.7 % 
12                                                   

0.5% 
0                                                                   

0%
29                                                          

1.2% 
1                                                                   

1.7% 

3
50                                                                          
2% 

0                                                               
0% 

2                                                            
0.1% 

0                                                             
0%

6                                                   
0,2% 

0                                                                  
0% 

4
10                                                                          

0.4%
0                                                                 

0% 
 0                                         

0%                   
0                                                            

0%
 0                                         

0%                   
0                                                                 

0%

5
1                                                              

0% 
0                                                                  

0% 
0                                                               

0%
0                                                      

0%
0                                                                       

0%
0                                                                   

0%

Sub-Total 
das Lesões

623                                                                  
25%

2                                                        
3.3%                     

112                                                       
4.5%

0                                                              
0%

142                                                             
5.7%

4                                                                  
6.7%

Sub-Total

2429                                                                     
100%

60                                                            
100%

2429                                  
100%

60                                                              
100%

2429                                  
100%

60                                                                      
100%

Total

 Perioral

2489                                                                                                                                                                                                                                                                                         
100%

FACE

Terço Inferior da Face
Nº do Tipo 
de Lesões  
das  Sub-
Regiões 
(Face)

Hemiface

 

Tabela 20 – Distribuição do número do tipo de lesões nas sub-região da face (n=2489). 

CAVIDADE ORAL: SUB-REGIÕES DA CAVIDADE ORAL 

Pela sua importância na Medicina Dentária, também pormenorizamos o estudo das 

sub-regiões. 

EXISTÊNCIA DE LESÕES 

Constatamos que a nível da cavidade oral, na violência sem abuso sexual a sub-região 

que apresenta uma maior frequência de lesões é a mucosa jugal (2,3%), seguida das lesões 

dentárias (1,2%). 

Na violência doméstica com abuso sexual, verificamos que a sub-região que apresenta 

lesões é o pavimento da boca com 5%, enquanto nas situações de violência sem abuso esta 

é a sub-região da cavidade oral que não apresenta lesões, conforme tabela 21. 
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 Violência Doméstica 
Sem Abuso Sexual                                                                                  

n                                                              
%                                                              

 Violência Doméstica Com 
Abuso Sexual                                                                                  

n                                                              
%                                                              

 Violência Doméstica 
Sem Abuso Sexual                                                                                  

n                                                              
%                                                              

 Violência Doméstica Com 
Abuso Sexual                                                                                  

n                                                              
%                                                              

 Violência Doméstica Sem 
Abuso Sexual                                                                                  

n                                                              
%                                                              

 Violência Doméstica Com 
Abuso Sexual                                                                                  

n                                                              
%                                                              

Mucosa Jugal
57                                                                   

2.3% 
0                                                                

0% 
2372                                                          

97.7% 
60                                                     

100% 
2429                                                  
100% 

60                                                          
100% 

Gengiva
3                                                          

0.1% 
0                                                                       

0% 
2426                                                                     

99.9% 
60                                                      

100% 
2429                                                   
100% 

60                                                                
100% 

Pavimento da 
Boca

0                                                                  
0%

3                                                                  
5% 

2429                                                          
100% 

57                                                   
95% 

2429                                                
100% 

60                                                            
100% 

Dentes
28                                                                

1.2%
0                                                                       

0% 
2401                                               

98.8%
60                                                         

100% 
2429                                                       
100% 

60                                                              
100% 

Existência de Lesão

Face             
(Cavidade Oral)

Com Lesão Sem Lesão Total

 

Tabela 21 – Distribuição de lesões nas sub-regiões da cavidade oral (n=2489). 

TIPO DE LESÕES 

Do número total de vítimas da violência doméstica sem abuso sexual 2,3% 

apresenta lesões na mucosa jugal, sendo esta a sub-região que tem um maior tipo de 

lesões. A gengiva e o pavimento da boca apresentam 0,1% de lesões. Na violência com 

abuso sexual a única sub-região que apresenta lesões de um tipo é o pavimento da boca 

(5%), conforme tabela 22. 

Violência Doméstica 
Sem Abuso Sexual                                                                                               

n                                                                                                        
%                                                               

 Violência Doméstica 
Com Abuso Sexual                                                                                            

n                                                                                                      
%                                                              

Violência Doméstica Sem 
Abuso Sexual                                                                                               

n                                                                                                        
%                                                               

 Violência Doméstica 
Com Abuso Sexual                                                                                            

n                                                                                                      
%                                                              

Violência Doméstica Sem 
Abuso Sexual                                                                                               

n                                                                                                        
%                                                               

 Violência Doméstica 
Com Abuso Sexual                                                                                            

n                                                                                                      
%                                                              

Violência Doméstica 
Sem Abuso Sexual                                                                                               

n                                                                                                        
%                                                               

 Violência Doméstica Com 
Abuso Sexual                                                                                            

n                                                                                                      
%                                                              

0
2227                                                   

97.7% 
0                                                                     

0% 
2426                                                     

99.9% 
0                                                                         

0% 
2426                                                                                                

99,9%
57                                                                                          

95% 
2401                                                                                    

98.9% 
0                                                                                

0% 

1
45                                                                

1.8% 
0                                                                

0% 
2                                                                 

0,1% 
0                                                                    

0% 
3                                                                                                

0.1% 
3                                                                                                

5%
23                                                                          

0.9% 
0                                                                                   

0% 

2
8                                                                             

0.3% 
0                                                                     

0% 
1                                                                

0% 
0                                                                  

0% 
0                                                                                                            

0%
0                                                                                 

0% 
5                                                                                       

0.2% 
0                                                                                                   

0% 

3
4                                                                                 

0.2% 
0                                                                        

0% 
0                                                                  

0%
0                                                                                             

0% 
0                                                                                                                        

0%
0                                                                                                 

0% 
0                                                                                   

0%
0                                                                                                 

0%

Total das 
Lesões

57                                                                       
2.3%

0                                                                      
0% 

3                                                                             
0.1%

0                                                                                     
0% 

3                                                                                           
0.1% 

3                                                                                                
5%

28                                                                                 
1.1%

0                                                                                         
0%

Sub-Total
2429                                                           
100%

60                                                                         
100%

2429                                                                    
100%

60                                                                               
100%

2429                                                                                              
100%

60                                                                                    
100%

2429                                                                            
100%

60                                                                                      
100%

Total

Pavimento da Boca Dentes

CAVIDADE ORAL

2489                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
100%

Nº do Tipo de 
Lesões nas               

Sub-Regiões 

Mucosa Jugal Gengiva

 

Tabela 22 – Distribuição do número do tipo de lesões nas sub-regiões da cavidade oral 
(n=2489).  
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PESCOÇO  

Na violência doméstica sem abuso sexual, constatamos que 12,5% das vítimas 

sofreram pelo menos um tipo de lesão nesta região.  

Na violência doméstica com abuso sexual 1,7% das vítimas apresenta um tipo de 

lesão, conforme tabela 23. 

Violência Doméstica 
Sem Abuso Sexual                                                                                               

n                                                                                                        
%                                                               

 Violência Doméstica 
Com Abuso Sexual                                                                                            

n                                                                                                      
%                                                              

0
2117                                  

87.5% 
59                                     

98.3% 

1
244                     

9.8% 
1                                                 

1.7%

2
61                     

2.5% 
0                         0% 

3
7                                                  

0.3% 
0                            

0% 

Total das Lesões
312                     

12.5%
0                                                   

0%

Sub-Total
2429                       
100%

60                        
100%

Total

Existência de Lesão

Nº de Lesões 
(Pescoço)

2489                                                                                                        

100%
 

Tabela 23 – Distribuição de lesões na região do pescoço (n=2489). 

TRONCO  

Constatamos que na violência doméstica sem abuso sexual 17,6% das vítimas 

apresentam algum tipo de lesão.  

Na violência com abuso sexual 10% das vítimas sofreram de lesões nesta região, 

conforme quadro 24. 
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Violência Doméstica Sem 
Abuso Sexual                                                                                               

n                                                                                                        
%                                                               

 Violência Doméstica Com 
Abuso Sexual                                                                                            

n                                                                                                      
%                                                              

0
1992                                               

82.4% 
54                                         

90% 

1
349                                           
14% 

4                                                                    
6.7% 

2
79                                                    

3.2% 
2                                                

3.3% 

3
9                            

0.4% 
0                                                        

0% 

Total das Lesões
437                     

17.6%
6                                                                     

10%

Sub-Total
2429                       
100%

60                                                          
100%

Total

Existência de Lesão

Nº de Lesões 
(Tronco)

2489                                                                                                             

100%  

Tabela 24 – Distribuição de lesões na região do tronco (n=2489). 

MEMBROS SUPERIORES  

Constatamos que as vítimas de violência doméstica sem abuso sexual apresentam 

39,5% de lesões, sendo que 27,6% tem pelo menos um tipo de lesão. Apresentam 11,7% 

de lesões as vítimas que sofreram de abuso sexual, conforme tabela 25. 

Violência Doméstica Sem 
Abuso Sexual                                                                                               

n                                                                                                        
%                                                               

 Violência Doméstica 
Com Abuso Sexual                                                                                            

n                                                                                                      
%                                                              

0
1447                                     

60.5% 
53                                           

88.3% 

1
686                                         

27.6% 
6                                                

10% 

2
239                                            

9.6% 
1                                                                       

1.7% 

3
49                                                     

2.0% 
0                                                         

0% 

Total das Lesões
982                    

39.5%
7                                                                          

11.7%

Sub-Total
2429                       
100%

60                        
100%

Total

Existência de Lesão

Nº de Lesões 
(Membros  

Superiores)

2489                                                                                                               

100%  

Tabela 25 – Distribuição de lesões na região dos membros superiores (n=2489). 
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MEMBROS INFERIORES  

As lesões dos membros inferiores manifestam-se em 21,3% das vítimas de violência 

doméstica sem abuso sexual, apresentando quatro tipos diferentes de lesões.  

Na violência doméstica com abuso sexual 3,3% apresenta um tipo de lesão nesta 

região, conforme tabela 26. 

Violência Doméstica Sem Abuso Sexual                                                                                                                      
n                                                                                                                                            
%                                                             

 Violência Doméstica Com Abuso Sexual                                                                                                                                                                                                  
n                                                                                                                                 
%                                                              

0
1899                                                                                

78.7% 
58                                                                                                            

96.7% 

1
418                                                                                   

16.8%
2                                                                                                              

3.3% 

2
95                                                                                     

3.8% 
0                                                                                                                 

0% 

3
14                                                                                       

0,6% 
0                                                                                                                  

0% 

4
3                                                                                         

0.1%
0                                                                                                                 

0% 

Total das Lesões
530                                                                                  

21.3%
2                                                                                                               

3.3% 

Sub-Total
2429                                                                          
100%

60                                                                               
100%

Total

Existência de Lesão
Nº de Lesões 

(Membros 
Inferiores)

2489                                                                                                                                                                                                                
100%  

Tabela 26 – Distribuição de lesões na região dos membros inferiores (n=2489). 

3. ETIOLOGIA DAS LESÕES  

Constatamos que a causa que apresenta o maior número de registos é a mordedura 

(0,7%) que se localizou nas regiões dos membros superiores e inferiores, segue-se a marca 

de dedos com 0,6% registada nas regiões do pescoço, face, hemiface, terço inferior da face 

e membros superiores e inferiores.  

As marcas ungueais (0,4%) registam-se na face, terço inferior da face, pescoço e 

membros superiores. As outras causas registadas apresentam uma frequência de 0,1%. 

Descrevem-se seguidamente os registos da etiologia das lesões das vítimas, na        

tabela 27. 
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 Face                             
n                          
%                                                                                                                           

 Hemiface                                
n                          
%                                                                                                      

 Terço Inferior 
da Face                  

n                          
%                                                                                                            

Dentes                                              
n                          
%                                                                                                            

 Pescoço                                           
n                          
%                                                                                         

  Membros 
Superiores                        

n                          
%                                                                                       

 Membros 
Inferiores                   

n                          
%                

  Total                          
n                          
%                      

Mordedura/ Marca 
de Dentes      

    
 14             

0.6% 
 1          

0% 
 15          

0.7% 

Estigmas ungueais/ 
Marcas de unhas 

1                          
0% 

 
1                          

0% 
  

 1          
0% 

 1             
0% 

 4          
0.2% 

Pigmentação de 
Pólvora

 2         
0.1% 

 2         
0.2% 

Impressões 
Digitais/ Marca dos 
Dedos 

1                            
0% 

1                       
0% 

1                            
0% 

  
 3          

0.1% 
6              

0.2% 
 1          

0% 
 13          

0.6% 

Empurrão       
 1             

0% 
 1             

0% 

Marca de fio     
 1          

0% 
  

Marca   de  
Esganadura

    
 1          

0% 
 

 1             
0% 

Cotovelada
1                         

0%

 1             
0% 

Pontapé
 2         

0.1% 
 2         

0.1% 

Ausência de causa
2487                       

99.9%
2488                       
100%

2487                       
99.9%

2488                       
100%

2481          
99.7%

2466         
99.1%

2485          
99.8%

2450          
98.4%

Total Causas
2                               

0.1%
1                               

0%
2                               

0.1%
1                               

0%
8            

0.3%
23                     

0.9%
4                      

0.2%
39                     

1.6%

Total  

Existência de 
Causas

Regiões

2489                                                                                                                                                   
100%  

Tabela 27 -Distribuição das causas pelas regiões anatómicas (n=2489). 

4. ANÁLISE DA RELAÇÃO ENTRE A TIPOLOGIA DAS LESÕES DAS REGIÕES NO ÂMBITO DA 
MEDICINA DENTÁRIA E AS CARACTERÍSTICAS SÓCIO-DEMOGRÁFICAS DAS VÍTIMAS DE 
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA  

RELAÇÃO DAS LESÕES DA REGIÃO PERIORAL E A EXISTÊNCIA DE ABUSO SEXUAL  

Na violência doméstica com abuso sexual, existem 5,7% de casos que têm um ou 

mais que um tipo de lesões na região perioral.  

As lesões na região perioral nas situações em que não se verifica o abuso sexual 

surgem em 97,2%, conforme tabela 28. 
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Violência Doméstica 
Sem Abuso Sexual                                                                                               

n                                                                                                        
%                                                               

 Violência Doméstica 
Com Abuso Sexual                                                                                            

n                                                                                                      
%                                                              

Total                                     
n                          
%                                                                        

1
105                  

73.4% 
3                           

2.1% 
108                            

75.5% 

2
28                 

19.6%
1                        

0.7%
29                        

20.3%

3
6                          

4.2%
6                          

4.2%

Total das Lesões
139               

97.2% 
4                          

2.8% 
143                           

100% 

Ausência de lesões
143              

5.7%

Total
2429                       

97.6%
60                        

2,4%
2489             
100% 

Existência de Lesão

Nº de Lesões 
diferentes na  Região 

Perioral

2346                                         
94.3%

 

Tabela 28 – Relação entre o número de lesões diferentes da região perioral e a existência de 
abuso sexual (n=2489). 

RELAÇÃO DAS LESÕES DA REGIÃO PERIORAL E O SEXO  

Confirma-se que o sexo feminino apresente maior frequência de lesões ao sofrer pelo 

menos um tipo de lesão na face, conforme tabela 29. Assim como em relação aos grupos 

profissionais. 

As diferenças entre os sexos e entre os grupos profissionais para as lesões na região 

perioral repetem-se com ligeiras alterações percentuais em relação às anteriores, o dado 

mais relevante será o facto de entre os que manifestam lesões nesta área, 14,6% 

pertencem a quadros de formação superior. 

Observa-se que o sexo feminino tem uma frequência maior de lesões na região 

perioral do que o sexo masculino, sendo mais marcada essa diferença quando se trata de 

dois tipos de lesão. 

Há mais lesões na região perioral nas situações em que não se verifica o abuso sexual. 
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Feminino  Masculino Total

83            
58.9% 

23                    
16.3% 

106             
75.2% 

28                         
19.9% 

1                                  
0.7% 

29                                                
20.6% 

4                             
2.8% 

2                                
1.4% 

6                                                                          
4.3% 

115                       
81.6% 

26                  
18.4% 

141                                                   
100% 

141                                           
5.7% 

Sexo                                                                                                   
n                                                                                                       

%Total              

Nº de Lesões diferentes 
na                                 

Região Perioral                                             

1

2

3

Total de Lesões

Ausência de Lesões

Total

2348                                                       
94.3%               

  2489                                                                               
100%

 

Tabela 29 – Relação entre o número de lesões da região perioral e o sexo das vítimas de 
violência doméstica (n=2489). 

RELAÇÃO DAS LESÕES DA REGIÕES PERIORAL E O GRUPO PROFISSIONAL  

Os grupos profissionais sem qualificação técnica (57,7%) e sem profissão activa 

(14,6) têm a maior frequência de lesões, mas os quadros superiores têm também uma 

percentagem de 14,6%, conforme tabela 30. 

Quadros com 
Formação 
Superior

 Quadros com 
Qualificação 

técnica

 Quadros Sem 
Qualificação 

técnica
Estudantes

Sem 
Profissão 

Activa
Total

15                        
10.9%% 

6                                      
4.4% 

57                                   
41.6%

8                                     
5.8% 

17                        
12.4% 

102                     
74.5% 

4                                                     
2.9% 

1                                  
0.7% 

19                           
13.9%

2                                        
1.5% 

2                                        
1.5% 

28                         
20.4% 

1                                  
0.7% 

1                                  
0.7% 

3                                           
2.2%

 
1                                  

0.7% 
4                            

4.4% 

20                                               
14.6% 

8                                       
5.8% 

79                           
57.7%

10                                      
7.3% 

20                       
14.6% 

137                  
100% 

137                      
5.5% 

Grupos profissionais                                                                                                                                     
n                                                                                                                                                                                                                     

%Total Nº de Lesões 
diferentes na                                 

Região Perioral                                             

1

2

3

Total de Lesões

Ausência de lesões

Total

2352                                                                                                                                                                                      
94.5%  

2489                                                                                                                                                                                                                     
100%  

 

Tabela 30 – Relação entre o número de Lesões da Região Perioral e a Profissão das Vítimas 
de Violência Doméstica sem Abuso Sexual (n=2489). 
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RELAÇÃO DAS LESÕES DA MUCOSA JUGAL E A EXISTÊNCIA DE ABUSO SEXUAL  

Verificamos que 7% das vítimas de violência doméstica sem abuso sexual sofreu pelo 

menos uma lesão na região da mucosa jugal, enquanto as vítimas de violência doméstica 

com abuso sexual não sofreram qualquer tipo de lesão nesta região, conforme tabela 31. 

Violência Doméstica Sem 
Abuso Sexual                                                                                               

n                                                                                                        
%                                                               

 Violência Doméstica 
Com Abuso Sexual                                                                                            

n                                                                                                      
%                                                              

Total                                     
n                          
%                                                                        

1 45                             
78.9%

45                          
78.9%

2 8                                  
14%

8                        
14%

3 4                                                               
7%

4                         
7%

Total das Lesões
57                          

100% 
57                          

100% 

Ausência de Lesões
57                           

2.3% 

Total
2429                       
100%

60                        
100%

 2489                                                                                                 
100%

Existência de Lesão Nº de lesões 
Diferentes na  

Região  da Mucosa 
Jugal

2486                                                                                        
99.9%

 

Tabela 31 – Relação entre as lesões da mucosa jugal e a existência de abuso sexual 
(n=2489). 

RELAÇÃO DAS LESÕES DA MUCOSA JUGAL E O  SEXO  

As lesões da mucosa jugal são mais frequentes nos indivíduos do sexo feminino (86%), 

o sexo masculino apresenta pelo menos um tipo de lesões em 14% das vítimas do sexo 

masculino, conforme tabela 32. 

Feminino  Masculino
n               

%Total

38            
66.7%

7                               
12.3% 

45             
78.9% 

8                         
14% 

 8                         
14% 

3                             
5.3% 

1                               
1.8% 

4                     
7% 

49                       
86% 

8                                  
14% 

57            
100% 

57            
2.3% 

  Sexo                                                                      
n                                                                 

%Total                                                        Nº de Lesões diferentes na 
Região da Mucosa Jugal                                            

2489                                                                           
100%  

2432                                                        
97.7%  

1

2

3

Total de Lesões

Ausência de Lesões

Total
 

Tabela 32 – Relação entre o número de lesões da região mucosa jugal e o sexo das vítimas 
de violência doméstica (n=2489). 
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A RELAÇÃO DAS LESÕES DA MUCOSA JUGAL E O GRUPO PROFISSIONAL  

Das vítimas que apresentaram lesões nesta região constatamos que o grupo 

profissional de quadros com formação superior tem uma frequência de 7%, enquanto que o 

grupo dos quadros sem qualificação técnica apresenta 59,6%, assim, verificamos que os 

grupos dos quadros sem qualificações técnicas e sem profissão activa têm uma relação 

preferencial com estas lesões, pois manifestaram-se em 80% dos casos aproximadamente, 

conforme tabela 33. 

Quadros com 
Formação Superior

 Quadros com Qualificação 
técnica

 Quadros Sem Qualificação 
técnica

Estudantes
Sem Profissão 

Activa
n                 

%Total

2                                                     
3.5 % 

2                                                                           
3.5 %

28                                                                                      
49.1 %

4                                     
7 % 

9                       
15.8 % 

45                    
78.9 % 

1                                                                 
1.8 % 

 
4                                                                                                   

7 %
1                                       

1.8 % 
2                                   

3.5%% 
8                         

14 % 

1                                                                              
1.8 % 

1                                                                                       
1.8 % 

2                                                                                     
3.5 %

  
4                            

7 % 

4                                                                    
7 % 

3                                       
5.3 % 

34                                                                                     
59.6 %

5                                     
8.8 % 

11                       
19.3 % 

57                  
100% 

57                                 
2.3 % 

Grupos profissionais                                                                                                                                     
n                                                                                                                                                                                                                     

%Total 
Nº de Lesões 
diferentes na 

Região Mucosa 
Jugal                                             

1

2

3

Total de Lesões

Ausência de 
Lesões

Total

2432                                                                                                                                                                                                                                       
97.7 % 

2489                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
100%  

 

Tabela 33 – Relação entre o número de lesões da região da mucosa jugal e a profissão das 
vítimas de violência doméstica sem abuso sexual (n=2489). 

RELAÇÃO DAS LESÕES DA GENGIVA E A EXISTÊNCIA DE ABUSO SEXUAL  

Verificamos que só as vítimas de violência doméstica sem abuso sexual manifestam 

lesões na gengiva, conforme tabela 34. 

Violência Doméstica Sem Abuso 
Sexual                                                                                               

n                                                                                                        
%                                                               

 Violência Doméstica Com Abuso 
Sexual                                                                                            

n                                                                                                      
%                                                              

Total                                     
n                          
%                                                                        

1
2                                                                                                       

66.7%
2                                                                                 

66.7%

2 1                                                                                        
33.3%

1                                                                                        
33.3%

Total das 
Lesões

3                                                                                             
100% 

3                                                                                                    
100% 

Ausência de 
Lesões

3                                                                                                 
0.1% 

Total
2429                                                                                
100%

60                                                                                   
100%

 2489                                                                                                 
100%

Existência de Lesão

 Região da  
Gengiva

2486                                                                                                                                                               
99.9%

 
Tabela 34 – Relação entre as lesões da gengiva e a existência de abuso sexual (n=2489). 
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RELAÇÃO DAS LESÕES DA GENGIVA E O SEXO DA VÍTIMA 

Constatamos que o sexo feminino apresenta um ou dois tipos de lesões nesta região, 

enquanto o sexo masculino não apresenta qualquer lesão nesta região conforme tabela 35. 

Feminino  Masculino n %Total

2                          
66.7%

 2                          
66.7%

1                                   
33.3% 

 1                                   
33.3% 

3                                
100% 

 
3                                

100% 

3                                 
0.1% 

 2429            
97.6% 

60                         
2.4%

2489            
100%

2486                                                         
99.9%  

Sexo                                                                   
n                                                                                                                         

%total                                                                                                        Nº de Lesões diferentes na                                 
Região da Gengiva                                             

1

2

Total de Lesões

Ausência de Lesões

Total
 

Tabela 35 – Relação entre o número de lesões da região gengiva e o sexo das vítimas de 
violência doméstica (n=2489). 

RELAÇÃO DAS LESÕES DA GENGIVA E O GRUPO PROFISSIONAL 

Os grupos profissionais dos quadros sem qualificação técnica e sem profissão activa 

são os únicos grupos profissionais que apresentam algum tipo de lesões na gengiva 

(66,7%), conforme tabela 36. 

 Quadros Sem 
Qualificação técnica

Sem Profissão 
Activa

n                                                 
%Total

1                                                                               
33.3%

1                                  
33.3%

2                                     
66.7%

1                                                                         
33.3%

 
1                                  

33.3%

2                                                                            
66.7%

1                                  
33.3%

3                                                            
100% 

3                              
0.1% 

2426                                                                                                              
99.9% 

2489                                                                                                                                             
100% 

Grupos profissionais                                                                                                                                     
n                                                                                                                                                                                                                     

%Total 
Nº de Lesões diferentes 

na                                 
Região da Gengiva                                             

1

2

Total de Lesões

Ausência de Lesões

Total
 

Tabela 36 – Relação entre o número de lesões da região da gengiva e a profissão das 
vítimas de violência doméstica (n=2489). 
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RELAÇÃO DAS LESÕES DO PAVIMENTO DA BOCA E A EXISTÊNCIA DE ABUSO SEXUAL  

Verificamos que só um tipo de lesão se manifesta nas vítimas de violência doméstica 

com e sem abuso sexual, respectivamente 0,1% e 5%, conforme tabela 37. 

Violência Doméstica 
Sem Abuso Sexual                                                                                               

n                                                                                                        
%                                                               

 Violência Doméstica 
Com Abuso Sexual                                                                                            

n                                                                                                      
%                                                              

Total                                     
n                          
%                                                                        

1
1                                                     

0.1%
3                                                         

5%
4                                                

5.1%  

Total das Lesões
1                                                                    

0.1%
3                                                        

5%
4                                                    

5.1%  

Ausência de lesões
2428                                                      

99.9%
57                                                    

95%
4                                                         

0.1% 

Total
2429                                                          
100%

60                                             
100%

 2489                                                                                                 
100%

Existência de Lesão

Nº de lesões diferentes 
na Região  do 

Pavimento da Boca

 

Tabela 37 – Relação entre as lesões do pavimento da boca e a existência de abuso sexual 
(n=2489).  

RELAÇÃO DAS LESÕES DO PAVIMENTO DA BOCA E O SEXO  

As lesões do pavimento da boca só se manifestaram no sexo feminino (0,1%), 

conforme tabela 38. 

Feminino  Masculino
n                                      

%Total

3                                  
0.1%

 
3                                  

0.1%

3                                  
0.1%

 
3                                  

0.1%

3                           
0.1%

2489                                                                               
100%  

Sexo                                                                   
n                                                                          

% Total                                                                           Nº de Lesões diferentes no                                  
Pavimento da Boca                                             

2426                                                             
99.9%  

1

Total de Lesões

Ausência de Lesões

Total
 

Tabela 38 – Relação entre o número de lesões da região do pavimento da boca e o sexo das 
vítimas de violência doméstica (n=2489). 
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RELAÇÃO DAS LESÕES DOS DENTES E A EXISTÊNCIA DE ABUSO SEXUAL  

As lesões dentárias manifestaram-se apenas nas vítimas de violência doméstica sem 

abuso sexual, nestas 82,1% apresentam pelo menos um tipo de lesão, conforme tabela 39. 

Violência Doméstica 
Sem Abuso Sexual                                                                                               

n                                                                                                        
%                                                               

 Violência Doméstica 
Com Abuso Sexual                                                                                            

n                                                                                                      
%                                                              

Total                                     
n                          
%                                                                        

1 23                                                  
82.1%

23                                              
82.1%

2
5                                                        

17.9%           
5                                                            

17.9%           

Total das Lesões
28                                                             

100% 
28                                                              

100 % 

Ausência de Lesões
2486                                                             

99.9%
28                                                              

1.1% 

Total
2429                                                                      
100%

60                                                  
100%

 2489                                                                                                 
100%

Existência de Lesão

 Nº de Lesões diferentes 
nos Dentes

 

Tabela 39 – Relação entre as lesões dentárias e a existência de abuso sexual (n=2489). 

RELAÇÃO DAS LESÕES DOS DENTES E O SEXO DA VÍTIMA  

Verificamos que nos casos em que há lesão dentária esta tem uma frequência mais 

elevada no sexo feminino, com 67,9%, enquanto os homens têm 32,1% de lesões, 

conforme tabela 40. 

Feminino  Masculino
n                                

%Total

16                                                         
57.1%

 7                                     
25%

23                          
82,1%

3                                   
10.7% 

2                                                                  
7.1% 

5                                   
17.9% 

19                                
67.9% 

 9                              
32.1%

28                               
100% 

28                                                          
1.1% 

Sexo                                                                                                        
n                                                                                                        

%TotalNº de Lesões diferentes nos                          
Dentes                                                                           

2461                                                                                               
98.9%  

  2489                                                                                                                          
100%

1

2

Total de Lesões

Ausência de Lesões

Total
 

Tabela 40 – Relação entre o número de lesões dentárias e o sexo das vítimas de violência 
doméstica (n=2). 
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RELAÇÃO DOS DENTES COM LESÃO E O GRUPO PROFISSIONAL  

Verificamos que as vítimas, com maior formação e qualificação profissional sofrem 

menos lesões dentárias, apenas 11,1% do total dos casos, enquanto que nos indivíduos 

sem qualificações técnicas ou sem profissão activa, apresentam 88,9% de lesões, conforme 

tabela 41. 

Quadros com 
Formação 
Superior

 Quadros com 
Qualificação 

técnica

 Quadros Sem 
Qualificação 

técnica

Sem 
Profissão 

Activa

n            
%Total

 
 1                                                                               

3.7 %
1 1                                                                                      

40.7 %
10                                 

37%
22                                     

81.5 %

 2                                                                                   
7.4 %

 
 3                                           

11.1 %
 

5                                  
18.5  %

 2                                                                                      
7.4 %

 1                                                                                                  
3.7 %

14                                                                                     
51.9 %

10                                 
37%

27                 
100% 

27                      
1.1 % 

Grupos profissionais                                                                                                                
n                                                                                                            

%Total
Nº de Lesões diferentes                                                    

nos Dentes                                                                         

1

2

Total de Lesões

Ausência de Lesões

Total

2462                                                                                                                                                                                          
98.9%  

2489                                                                                                                                                                                                                         
100%  

 

Tabela 41 – Relação entre o número de lesões dentárias e a profissão das vítimas de 
violência doméstica sem abuso sexual (n=2489). 

5. ANÁLISE DA TIPOLOGIA DAS LESÕES NO ÂMBITO DE INTERESSE DO GRUPO 
MAXILO-DENTO-FACIAL 

Como já referimos anteriormente analisámos pormenorizadamente as lesões com 

interesse na área de observação e intervenção da Medicina dentária. 

5.1. ANÁLISE DA TIPOLOGIA DAS LESÕES PARA O GRUPO MAXILO-FACIAL 

Verifica-se uma incidência mais elevada de lesões na face (n=794), seguida pelas 

lesões na cabeça (n=495) e pescoço (n=312). 

Os tipos de lesões mais frequentes nas vítimas de violência doméstica são a 

equimose, a escoriação, a dor, o hematoma e o edema.  
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Assim constatamos o seguinte, conforme a tabela 42: 

• Na região da cabeça dos 495 indivíduos que apresentam lesões o edema, o 

hematoma e a escoriação surgiram em aproximadamente 25% da vítimas. 

• No caso das vítimas com lesões da face (n=794) verificamos que em mais de 

80% dos casos surgem equimoses ou escoriações, seguido do edema com 

25%. Sendo portanto os tipos de lesões mais comuns nesta região as 

equimoses, as escoriações e o edema. 

• No que respeita à hemiface, registaram-se lesões em 621 vítimas em que 

86,5% são equimoses ou escoriações. 

• Nas lesões no terço inferior da face entre os 112 afectados, a dor é a lesão que 

se mostra mais expressiva (17%). 

• Na região do pescoço, a escoriação surge com 38,4% seguida das equimoses 

com 20,6%.  
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Hemiface
Terço Inferior da                      

Face

Alteração da Função/Mobilidade
13                 

1.1%
6                

0.7%
4                           

3.1%

Alopécia/Peladas
21               

3.2%

Cicatriz
 16             

2.4%
2                   

0.5%
16              

1.3%
14               

1.5%

Contusão
1                  

0.2%
1                   

0.1%
1                            

0.8%

Contractura Muscular
17                 

4.3%

Dor
81          

12.3% 
74              

18.8%
56                

4.6%
37                    
4%

19                        
14.6%

Edema
120                       
18.3

3                        
0.8%

200                                      
16.5%

154            
16.8%

11                         
8.5%

Equimose
75               

11.4% 
81               

20.6%
369    

30.5%
311            

33.9%
33                       

25.4%

Eritema 19            
2.9%

22                   
5.6%

38                 
3.1%

25                
2.7%

4                            
3.1% 

Erosão 16              
1.3%

Escoriação  145          
22.1%

151             
38.4%

295            
24.4%

226            
24.6%

41                       
31.5%

Ferida
4                        

0.6%
21               

1.7%
4                   

o.4%
1                            

0.8% 

Ferida Suturada/Penso
33                   
5%

2                  
0.5%

30                 
2.5%

24               
2.6%

 

Fractura/ Afundamento
1                  

0.2%
5                  

0.4%
3                   

0.3%

 Hematoma  115   
17.5%

66               
5.5%

50                 
5.5%

11                        
8.5% 

Hemorregia 1                  
0.2%

39                
3.2%

37                   
4%

Inflamação 10               
1.5%

11                   
2.8%

13                 
1.1%

8                   
0.9%

2                           
1.5%

Lesão Dentária 23                                                                  
1.9%

 

Lesão Figurada
9                    

2.3%
3                  

0.2%
6                   

0.2%
1                            

0.8%

Lesão Inespecífica     9                   
2.3%

7               
0.7%

3                   
0.3%

1                            
0.8%

Petéquias 2                 
0.3%

5                   
1.3%

2                          
0.2%

Queimadura  2                         
0.2%               

2                          
0.2%

Tumefação/  Nódulo 3                    
0.5%

1                    
0.3%

2                   
0.2%

1                   
0.1%

1                            
0.8%

Rubor
9            

1.4% 
3                   

0.8%
9                  

0.7%
8                   

0.9%

Total de Lesões
656                                               

100%
393              

100%
1211   100%

917              
100%

130                       
100%

Ausência de Lesões 1994 2117 1695 1868 2377

Com lesões 495 312 794 621 112

Total 

Tipo de Lesões                                                                      

2489

 Cabeça  Face
Face  (Sub-regiões)

Pescoço

Grupo Maxilo-Facial  (Regiões)                                                                                 
n                                                                                                              

%Total

 

Tabela 42 – Distribuição dos tipos de lesões pelas regiões do âmbito da área maxilo-facial  
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5.2. LESÕES NO ÂMBITO DA MEDICINA DENTÁRIA 

Na amostra em estudo, temos 170 indivíduos que apresentam lesões no âmbito da 

Medicina Dentária, os restantes indivíduos, 2319 ou não apresentam lesões ou manifestam-

nas noutras regiões, conforme tabela 43. 

Existência de lesões  no âmbito da 

medicina dentária
n

Sem lesão 2319

Com lesão 170

TOTAL 2489  

Tabela 43 - Existência de lesões no âmbito da medicina dentária (n=2489). 

FACE   

Constata-se que a sub-região da Face que apresenta mais lesões é a Perioral seguida 

da Cavidade Oral. Assim, verificamos que, conforme tabela 44: 

• Lesões da Região Perioral – Em 141 casos de indivíduos com lesões periorais, a 

escoriação (33,3%) e a equimose (24,6%) são as manifestações mais 

frequentes. 

• Lesões das Sub-Regiões da Cavidade Oral - As lesões mais encontradas nesta 

região foram a escoriação, a equimose e o edema. 

• Lesões da Mucosa Jugal – Dos 57 indivíduos que apresentaram lesão da 

mucosa jugal, 45,6% apresentou escoriação, 31,6% apresentou equimose e 

edema em 15,8% das vítimas. 

• Lesões da Gengiva – As lesões que surgem na gengiva são o edema, a 

equimose e a inflamação. 

• Lesões dentárias – Constata-se 28 indivíduos foram vítimas nesta região, sendo 

que a maior incidência (92,8%), são de lesões nos dentes. 
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Mucosa 
Jugal

 Gengiva     Dentes   

Cicatriz
2                  

1.1%
2                       

2.7%

Dor
1                    

0.5%
1                             

3.6%

Edema
33                 

18%
9                 

12.3%
2                   

50%

Equimose
45             

24.6%
18               

24.7%
1                   

25%

Eritema 4                  
2.2%

4                 
5.5%

Erosão 3                  
1.6%

1                 
1.4%

Escoriação 61                 
33.3%

26              
35.6%

Ferida
14              

7.7%
7                  

9.6%

Ferida Suturada/Penso
7                   

3.8%
2                  

2.7%
 

 Hematoma 8                  
4.4%

1                 
1.4%

Hemorregia 1                 
1.4%

1                              
3.6%

Inflamação 1                  
25%

Lesão Dentária 26                          
92.8%

Lesão Inespecífica 3                  
1.6%

Petéquias 1                  
0.5%

2                  
2.7%

Rubor
1                  

0.5%

Total de Lesões 183 73

Ausência de Lesões 2348 2432 2486 2461

Com lesões 141 57 3 28

Total 

Tipo de Lesões                                                                      

2489

Perioral  

Cavidade Oral                                        
(Sub-regiões)

Grupo Medicina Dentária                                                                                             
Face   (Sub-Regiões)                                                             

n                                                             
%Total

 

Tabela 44 – Distribuição das lesões pelas áreas no âmbito da medicina dentária. 

DENTES  

A perda dentária foi manifestada por 35,7% das vítimas com lesões dentárias, 

secundada pela fractura da coroa (25%) e pela mobilidade/luxação (21,4%), conforme 

tabela 45. 
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Tipo de Lesões                                                                      Dentes

Dor
1                             

3.6%

Hemorragia
1                              

3.6%

Lesão Dentária 26                          
92.8%

Perda Dentária 10                        
35.7%

Mobilidade/Luxação 6                           
21.45

Fractura radicular 1                            
3.6%

Fractura da coroa 7                             
25%

Protese Dentária danificada
2                            

7.1%

Total de Lesões
28                        

100%

Ausência de Lesões 2464

Com lesões 25

Total 2489  

Tabela 45 – Distribuição das lesões dentárias. 

LESÕES DENTÁRIAS POR QUADRANTES  

A região oral mais afectada foi a região antero-superior (59,3%) e a que apresenta a 

menor frequência é a região inferior-posterior (3,7), conforme tabela 46.  

Regiões                                                                      Lesões Dentárias

Superior-Anterior
16                                                      

59.3%

Superior-Posterior
2                                                                  

7.4%

Inferior-Anterior
2                                                                      

7.4%

Inferior-Posterior
1                                                           

3.7%

Superior
1                                                           

3.7%

Inferior
2                                                                           

7.4%

Localização Inespecífica 
1                                                           

3.7%

Total de Lesões
27                                                                       

100%

Ausência de Lesões 2463

Com lesões 26

Total 2489  

Tabela 46 – Distribuição das lesões dentárias por regiões. 
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6. ANÁLISE EXPLORATÓRIA 

Procurou-se verificar se as lesões no âmbito do grupo maxilo-dento-facial se 
submetem a um padrão definido de violência doméstica. 

AS FREQUÊNCIAS MARGINAIS DAS VARIÁVEIS 

As variáveis com mais afinidade para a explicação do fenómeno estudado são as 

seguintes: sexo, estado civil, grupos profissionais, existência de abuso sexual, agressor, 

classes etárias, existência de lesões no âmbito da medicina dentária e existência de lesões 

no âmbito da especialidade maxilo-facial.  

Apresenta-se de seguida os valores das frequências marginais que são necessários 

para o estabelecimento das correlações de variabilidade entre as variáveis quantitativas, 

conforme tabela 47. 

Agressor         n
Grupos                                 

Profissionais
n

Escalões 
Etários 
(Anos) 

n
Estado                            
Civil

n SEXO n

Pai 191
Quadros Com 

Formação Superior
295 0-10 80 Casado Feminino 2024

Mãe 54
Quadros Com 
Qualificação 

Técnica
95 11-20 221 Divorciado Masculino 443

Familiares 472
Quadros Sem 
Qualificação 

Técnica
1295 21-40 1202

Cônjuge 1140 estudantes 180 41-60 799

Ex-Cônjuge 35
Sem Profissão 

Activa
519 60 189

Companheiro 389

Ex- Companheiro 180

Padrasto 12

Omissos 16 Omissos 105 Omissos 6 Omissos Omissos 22

TOTAL

VARIÁVEIS/FREQUÊNCIAS MARGINAIS

2489
 

Tabela 47 – Relação das frequências marginais das variáveis. 
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 Lesões Medicina Dentária Maxilo-Facial

Com abuso sexual 2429 Sem Lesão 2319 1279

Sem abuso sexual 60 Com Lesão 170 1210

TOTAL

VARIÁVEIS/FREQUÊNCIA MARGINAL  (cont.)

2489

Existência de Lesões
Existência de Abuso 

Sexual
n

 

Tabela 48 – Relação das frequências marginais das variáveis (cont.). 

CORRELAÇÕES DE VARIABILIDADE NO ÂMBITO DA MEDICINA DENTÁRIA  

Observa-se a possibilidade de criação de três dimensões, sendo que a mais 

significativa- Dimensão 1 - explica 11% da variabilidade existente, e no total, as dimensões 

em causa explicam 27% da variabilidade existente. Os dados não são significativos devido a 

determinadas variáveis quando inseridas no conjunto. 

Das três dimensões, que em teoria se afiguravam mais explicativas, verificou-se que 

duas dimensões corresponderam melhor ao modelo prático. A primeira caracteriza a 

violência doméstica sem abuso sexual, e a segunda a violência doméstica com abuso 

sexual. Realce-se, o fraco contributo que as “Lesões do âmbito da medicina dentária” e do 

“Estado civil” dão ao modelo explicativo da violência doméstica.  

Pelo contrário, em relação ao agressor, as classes etárias das vítimas, os grupos 

profissionais, e a possibilidade da existência de abuso sexual são quem melhor explicam o 

fenómeno em estudo. 

VARIÁVEIS

1 2 3

Sexo 0,106 0,323 0,013

Estado Civil 0,028 0,007 0,001

Grupos Profissionais 0,644 0,450 0,302

Existência de Abuso Sexual 0,256 0,109 0,735

Agressor 0,841 0,513 0,373

Escalões Etários 0,923 0,450 0,389

Lesões da Medicina Dentária 0,001 0,002 0,002

DIMENSÃO

 

Tabela 49 – Correlação da variabilidade nas três dimensões consideradas. 
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Dimension 1 Dimension 2 Dimension 3

D
im

en
si

on
 3

D
im

en
si

on
 2

D
im

en
si

on
 1

Sexo

Grupos profissionais

Violência sexual

Escalões etários

Lesões da medicina dentária

Sexo

Grupos profissionais

Violência sexual

Agressor

Sexo

Estado civil
Violência sexual

Agressor

Escalões etários

Lesões da medicina dentária

Sexo

Estado civil

Grupos profissionais

Violência sexual

Agressor

Lesões da medicina dentária

Sexo

Grupos profissionais

Violência sexual

Agressor
Escalões etários

Lesões da medicina dentária
Sexo

Estado civil

Grupos profissionais

Violência sexual

Agressor

Discrimination Measures

 

Figura 5 – Correlação da variabilidade nas três dimensões consideradas. 

CORRELAÇÃO DA QUANTIFICAÇÃO DAS VARIÁVEIS NAS DIMENSÕES  

Os resultados demonstram melhor correlação entre as vítimas do sexo masculino, 

estudantes, com idades compreendidas entre os zero e os 20 anos de idade quando os 

agressores são os pais ou os padrastos.  

Simultaneamente, a ausência de abuso sexual relaciona-se com a existência de lesões 

no âmbito da medicina dentária.  

Pelo contrário, o sexo feminino é quem mais aparece relacionado com a violência 

doméstica com abuso sexual. 
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1ª 2ª 3ª

Feminino 2024 0.139 -0.275 0.077

Masculino 443 -0.711 1.213 -0.211

Casado 133 0.719 -0.343 0.136

Divorciado 1 0.780 -0.985 -0.492

Quadros Com Formação 
Profissional

295 0.448 -0.222 -0.059

Quadros Com Qualificação 
Técnica

95 0.305 0.078 -0.162

Quadros Sem qualificação 
Técnica

1295 0.386 -0.358 -0.093

Estudantes 180 -2.728 -0.297 -1.895

Sem profissão activa 519 -0.061 1.334 0.418

Pai 191 -2.517 -0.323 -0.647

Mãe 54 -1.686 -0.153 -1.937

Familiar 472 0.331 1.320 0.373

Cônjuge 1140 0.553 -0.245 0.083

Ex-Cônjuge 35 0.501 -0.227 -0.246

Companheiro 389 0.257 -0.380 -0.35

Ex-Companheiro 180 0.163 0.300 -0.074

Padrasto 12 -5.013 5.114 6.681

0-10 anos 80 -2.900 0.530 2.652

11-20 anos 221 -2.474 0.568 -1.164

21-40anos 1202 0.285 -0.254 -0.081

41-60anos 799 0.465 -0.063 0.071

+61anos 181 0.081 2.287 0.718

Com Abuso 2429 0.058 0.048 -0.116

Sem Abuso 60 -3.237 -2.103 5.472

Sem lesão 2319 -0.028 0.007 0.031

Com Lesão 170 0.067 -0.146 -0.145

Sexo

Estado Civil

22

2355

Grupos 
Profissionais

105

CATEGORIA DAS 
QUANTIFICAÇÕES 

DIMENSÃO
OMISSOS

FREQUÊNCIA 
MARGINAL

VARIÁVEIS

Lesões no 
âmbito da 
Medicina 
Dentária

0

Agressor 16

Classes Etárias 6

Existência de 
Abuso Sexual

0

 

Tabela 50 – Correlação da quantificação das variáveis nas dimensões consideradas. 
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Dimension 1 Dimension 2 Dimension 3

D
im

en
si

on
 3

D
im

en
si

on
 2

D
im

en
si

on
 1

Feminino

Casado

Estudantes

Com violência sexual

pai

padrasto

0-10 anos

Feminino

Masculino
Casado

Quadros com qualificação técnica
Estudantes

Com violência sexual

mãe

padrasto

0-10 anos

11-20

Feminino

Masculino
Casado

Sem profissão activa
pai

padrasto

61 ou mais

Feminino

Masculino
Estudantes

padrasto

Feminino
Masculino

Estudantes

Sem profissão activa
Com violência sexual

pai

Feminino
Masculino

Casado

Estudantes

Sem profissão activa

pai
mãe

padrasto

Sexo

Estado civil

Grupos 
profissionais

Violência sexual

Agressor

Escalões etários

Lesões da 
medicina dentária

Quantifications

 

Figura 6 – Correlação da quantificação das variáveis nas dimensões consideradas. 

CORRELAÇÕES DE VARIABILIDADE NO ÂMBITO DO GRUPO DO GRUPO MAXILO-DENTO-FACIAL 

Tal como no exemplo anterior, inicialmente foram consideradas três dimensões, mas 

apenas duas se manifestaram mais eficientes na prática.  

Os resultados são praticamente sobreponíveis aos anteriores.  

VARIÁVEIS

1 2 3

Sexo 0,101 0,295 0,048

Estado civil 0,028 0,007 0,006

Grupos profissionais 0,631 0,488 0,239

Existência de abuso sexual 0,239 0,040 0,699

Agressor 0,813 0,478 0,360

Classes etárias 0,892 0,501 0,276

Lesões da medicina dentária 0,004 0,000 0,045

Lesões maxilo-faciais 0,037 0,001 0,104

DIMENSÃO

 

Tabela 51 – Correlação da variabilidade nas três dimensões consideradas. 
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Dimension 1 Dimension 2 Dimension 3

Di
m

en
sio

n 
3

Di
m

en
sio

n 
2

Di
m

en
sio

n 
1

Sexo Grupos profissionais

Violência sexual

Agressor
Escalões etários

Lesões da medicina dentária

Lesões maxilo-faciais
Sexo

Estado civil

Grupos profissionais

Violência sexual

Agressor

Sexo

Estado civil

Grupos profissionais

Agressor

Lesões da medicina dentária
Lesões maxilo-faciais

Sexo

Estado civil

Grupos profissionais

Violência sexual

Escalões etários

Lesões da medicina dentária

Sexo

Estado civil

Grupos profissionais

Violência sexual

Agressor
Escalões etários

Sexo

Estado civil

Violência sexual

Agressor

Discrimination Measures

 

Figura 7 – Correlação da variabilidade nas três dimensões consideradas. 

CORRELAÇÃO DA QUANTIFICAÇÃO DAS VARIÁVEIS NAS DIMENSÕES CONSIDERADAS 

Verifica-se que, não se prova a relação que a ausência de violência sem abuso sexual 

demonstra com o grupo que preferencialmente sofre maus tratos.  

Simultaneamente, as lesões do foro da cabeça e pescoço, embora pouco explicativas 

do modelo de violência doméstica são preferíveis face às lesões da medicina dentária.  

Encontram-se correlacionadas entre si e com as vítimas do sexo masculino 

preferencialmente estudantes com idades compreendidas entre os zero e os 20 anos de 

idade, cujos agressores são preferencialmente os pais ou os padrastos.  

Pelo contrário, surge a violência doméstica com abuso sexual mais associada com o 

sexo feminino.  
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1ª 2ª 3ª

Feminino 2024 0.139 -0.259 0.123

Masculino 443 -0.691 1.163 -447

Casado 133 0.719 -0.344 0.335

Divorciado 1 0.922 -1.084 -1.031

Quadros Com Formação 
Profissional

295 0.447 -0.229 -0.059

Quadros Com Qualificação 
Técnica

95 0.316 0.065 -0.294

Quadros Sem Qualificação 
Técnica

1295 0.384 -0.362 -0.038

Estudantes 180 -2.696 -0.575 -1.759

Sem Profissão Activa 519 -0.064 1.367 0.229

Pai 191 -2.486 -0.442 -0.586

Mãe 54 -1.673 -0.432 -1.847

Familiar 472 -1.320 1.572 -1.751

Cônjuge 1140 0.526 -0.231 0.159

Ex-Cônjuge 35 0.532 -0.247 -0.459

Companheiro 389 0.264 -0.366 -0.039

Ex-Companheiro 180 0.166 0.292 -0.103

Padrasto 12 -4.810 -3.962 6.819

0-10 anos 80 -2.817 0.886 2.236

11-20 anos 221 -2.439 0.728 -1.011

21-40anos 1202 0.287 -0.256 -0.071

41-60anos 799 0.461 -0.052 0.091

+61anos 181 0.048 2.335 0.514

Sem Abuso 2429 0.059 0.031 -0.117

Com Abuso 60 -3.128 -1.269 5.332

Sem lesão 2319 -0.035 0.005 0.072

Com Lesão 170 0.208 -0.077 -0.768

Sem lesão 1279  -0.205 -0.036 0.328

Com Lesão 1210 0.180 0.037 -0.317

Lesões da 
Maxilo-Facial 

0

Lesões da 
Medicina 
Dentária

0

Agressor 16

Calsses Etárias 6

Existência de 
Abuso Sexual

0

CATEGORIA DAS 
QUANTIFICAÇÕES 

DIMENSÃO

O
M

IS
S
O

S

FREQUÊNCIA 
MARGINAL

VARIÁVEIS

Sexo

Estado Civil

22

2355

Grupos 
Profissionais

105

 

Tabela 52 -Correlação da quantificação das variáveis nas dimensões consideradas. 
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Dimension 1 Dimension 2 Dimension 3

D
im

en
si

on
 3

D
im

en
si

on
 2

D
im

en
si

on
 1

Feminino
Divorciado

Quadros com formação superior

Com violência sexual

pai

padrasto

0-10 anos

Feminino

Masculino
Divorciado

Estudantes

cônjuge

padrasto

0-10 anos

Feminino

Masculino

Casado

Quadros com qualificação técnica
Sem profissão activa

conhecidos

padrasto
11-20

61 ou mais

Feminino

Masculino

Divorciado

pai

padrasto

61 ou mais

Feminino

Masculino

Casado Divorciado
Quadros com formação superior
Quadros com qualificação técnica

Estudantes
mãe

padrasto

11-20

Feminino

Masculino

Casado

Estudantes

Sem violência sexual

paimãe

padrasto

0-10 anos

Sexo

Estado civil

Grupos 
profissionais

Violência sexual

Agressor

Escalões etários

Lesões da 
medicina dentária

Lesões maxilo-
faciais

Quantifications

 

Figura 8 – Correlação da quantificação das variáveis nas dimensões consideradas  
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    V.V.V.V.    DISCUSSÃODISCUSSÃODISCUSSÃODISCUSSÃO 

_____________________________________________________________________________________ 

Atendendo ao contexto dimensional e temporal do presente estudo, delimitou-se o 

mesmo em termos espaciais ao número de casos que foram avaliados na delegação do IML 

do Porto. Deste modo, a representatividade diz respeito apenas a esta população, pelo que 

não se pode fazer qualquer extrapolação. 

1. A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 

Verificamos que as vítimas de violência doméstica com abuso sexual apresentam uma 

média de idade bem mais baixa (18,6%), que as vítimas que não sofreram abuso sexual 

(37,5%), denotando que as pessoas do sexo feminino mais jovens são um grupo de risco 

acrescido para serem vítimas de violência com abuso sexual. 

2. AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 

SEXO 

Em 1998 nos Estados Unidos, segundo Markowitz56, a grande maioria das vítimas de 

violência doméstica eram mulheres (72%). E, na Revista National Violence Against Women 

Survey76, afirma que 22% das mulheres, estudadas por esta revista, foram vítimas de 

violência doméstica, em comparação com 7% dos homens. A mulher apresenta uma maior 

probabilidade que os homens de sofrer lesões durante um episódio de violência doméstica, 

com percentagens de 39% e de 25% respectivamente. Em geral, 64% das mulheres que 

denunciaram ter sofrido episódios de violência doméstica, após os 18 anos foram agredidas 

pelo marido/companheiro.56 

Constatamos que os resultados obtidos no presente estudo, 82% das vítimas são do 

sexo feminino e 18% do sexo masculino, estando de acordo com os autores referidos 

anteriormente. 
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2.1. A MULHER  

Constatamos que no nosso estudo, na violência doméstica sem abuso sexual, a 

mulher é a vítima mais frequente (81.7%), com uma idade média de 37.5, apresenta uma 

profissão com pouca qualificação ou sem profissão activa (76.1%) e o principal agressor é o 

marido/cônjuge (42.3%). Na violência doméstica com abuso sexual a vítima mais frequente 

também é a mulher, com uma idade média de 18.6 e o principal agressor é o pai (26.7%).  

Encontramos concordância com Marlene Matos12 que caracteriza as vítimas de 

violência doméstica como sendo do sexo feminino, casadas, com uma idade média de 37 

anos, com pouca formação profissional. 

IDADE 

Analisando os dados obtidos relativos à idade das vítimas, observou-se que as 

mulheres de praticamente todas as idades são vitimas de violência doméstica, 

predominando a classe etária entre os 31 anos e os 40 anos. 

Marlene Matos12 caracteriza as vítimas de violência doméstica como sendo do sexo 

feminino, com uma idade média de 37 anos. Num outro estudo, realizado por Liliana 

Marinho, 117 refere que as mulheres vítimas de violência conjugal, apresentam uma idade 

média de 38 anos. 

Os resultados do presente estudo vão de encontro aos referidos anteriormente, sendo 

a média de idades das nossas vítimas de 37,5 anos. 

AGRESSOR 

Em vários estudos portugueses, 20,21,29 o lar surge como o local onde é mais provável a 

mulher ser vítima de violência, pelo que a idealização de lar/refúgio e lugar de felicidade 

nem sempre é uma realidade. Segundo um estudo realizado no Canadá e publicado por 

Johnson17 é mais comum a mulher ser agredida em casa pelo homem que conhece do que 

por um estranho. Quando a violência ocorre no meio familiar, os maridos/cônjuges são os 

principais autores e a mulher esposa/companheira a vítima. 

Um estudo efectuado por Heise118, sobre violência contra as mulheres e saúde, 

constatou que 35% das mulheres que recorrem aos hospitais nos Estados Unidos 

apresentam indícios de maus-tratos relacionados com a violência conjugal e demonstram 

que as mulheres maltratadas estão quatro a cinco vezes mais expostas a tentativas de 

suicídio, depressão, dores crónicas e uso de álcool ou drogas. Os maus-tratos propiciam 
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gravidez e maternidade com risco e duplicam o risco de aborto e de nascimento com baixo 

peso. No presente estudo há concordância com o que se afirmou visto o principal agressor 

ser o marido/cônjuge (46,1%). 

SITUAÇÃO SÓCIO-ECONÓMICA 

No que respeita à caracterização demográfica das vítimas, já os estudos dos anos 70 

referiam que a mulher vítima de violência doméstica era pobre, com pouca instrução, 

desempregada, provinha de grupos desfavorecidos da sociedade, embora certas entidades 

afirmassem que a violência doméstica era uma realidade que atravessava todas as classes 

sociais.35
 

O que acontece é que as mulheres de classes mais desfavorecidas estão em contacto 

com a comunidade, carecem de utilizar os recursos governamentais disponíveis, tornando o 

seu problema mais visível. As mulheres da classe média-alta não querem que a violência de 

que são vítimas seja pública, escondem as sua feridas psicológicas, por receio de embaraços 

sociais e para não colocarem em causa a carreira do marido/companheiro. Por outro lado, 

as mulheres acreditam que o respeito e o estatuto social que o marido/companheiro tem na 

sociedade, faça com que ninguém acredite que aquele homem é violento em casa.62,72
 

Em 1997, Lourenço, Lisboa e Pais, 21 afirmam que na realidade portuguesa, as 

mulheres vítimas de violência doméstica são casadas, vivem com o marido, têm níveis de 

instrução baixos, são domésticas, reformadas ou têm actividades profissionais pouco 

qualificadas, dependem economicamente do marido/companheiro ou da reforma e têm um 

nível de rendimento baixo. 

No nosso estudo constatamos que 54,3% das vítimas exercem uma actividade 

profissional sem qualificação e 21,8% não têm profissão activa, mas podemos também 

verificar que as restantes vítimas 23,9% exercem uma actividade profissional com formação 

superior e qualificada o que nos leva a perspectivar que este grupo de vítimas começa a ter 

coragem para denunciar a situação, o que provavelmente poderá contribuir para, no futuro, 

as vítimas de violência doméstica começarem a apresentar uma caracterização sócio-

demográfica diferente. 

ÁREA DE RESIDÊNCIA 

O registo dos concelhos a que as vítimas pertencem é insatisfatório, pois em 42,6% 

dos casos não há indicação. A área geográfica a que pertencem as vítimas é o Porto e os 

concelhos limítrofes o que corresponde à área de acção da Delegação do IMNL do Porto. 
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2.2. OS MENORES 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA SEM OU COM ABUSO SEXUAL 

Verificamos que no total da amostra (n=2489), as crianças representam 7% das 

vítimas sem abuso sexual (98,6%), nos casos com abuso surgiram 27 casos, em 2,4% da 

amostra total, uma frequência muito inferior à incidência e prevalência dos estudos de 

diferentes autores, que citam valores de referência entre os 10% e os 25% nas casuísticas 

hospitalares de maus tratos.104,108  

Em relação às referências de Portugal encontramos dois estudos efectuados por 

J.Canha41 a nível hospitalar que obtiveram uma casuística de 14% e 15%, respectivamente, 

no abuso sexual.  

Não é possível extrapolar as frequências encontradas para o nosso país, dado que um 

grande número de crianças detectadas/diagnosticadas ainda não corresponderá à 

verdadeira frequência do abuso sexual.
41 

Provavelmente a menor frequência encontrada no presente estudo deve-se ao facto de 

estes dados serem recolhidos numa consulta de avaliação pericial, isto é, casos que foram 

enviados para avaliação após a denúncia dos mesmos, enquanto numa entidade de saúde 

são os casos que necessitam de assistência médica que podem incluir alguns casos que irão 

posteriormente ser avaliados se forem denunciados. 

IDADE 

Desde a publicação do primeiro artigo sobre a criança batida, em 1962, tem sido 

continuamente referido que o mau trato atinge crianças de todas as idades.41 

Sabendo-se que o abuso sexual pode atingir crianças de todas as idades, mesmo as 

de menos de 2 anos, é considerado mais frequente a partir dos 4 anos, segundo vários 

estudos: Carmen, Ricker y Mills, 41 Herman; 41 Sheldon, 41 referem ser mais frequente entre 

os 7 anos e os 11 anos. 

No presente estudo, o estrato etário mais atingido encontra-se no grupo entre os 0 e 

os 10 anos, com 7% na violência doméstica sem abuso e 19 casos no abuso sexual o que 

não corresponde bem aos valores de referência de outros autores.  

Provavelmente deve-se ao facto do estudo ser realizado a partir dos registos de 

avaliação da clínica médico legal, portanto casos que foram denunciados, enquanto que os 

estudos comparativos realizaram-se em serviços de saúde hospitalar. 
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SEXO  

Os resultados do presente estudo mostram que 95% das vítimas menores de violência 

doméstica com abuso sexual são do sexo feminino, o que está em concordância com os 

estudos de Fonseca e al, 66 Waldman104 e Jessee110 que encontraram uma maior incidência 

destas vítimas no sexo feminino. No entanto, é cada vez maior o número de autores a 

chamar a atenção para a incidência do abuso sexual em ambos os sexos e para o seu 

aumento no sexo masculino, nos últimos anos. 

AGRESSOR  

A Associação Brasileira de Crianças Abusadas e Negligenciadas, em 1992, refere que 

cerca de 4,5 milhões de crianças foram vítimas de violência doméstica.119
 

Estudos de Assis119 e Deslandes120 mostram, em abordagens especialmente 

localizadas, que 33% das crianças e adolescentes relatam terem sofrido de actos violentos 

nas suas relações com os pais.107
 

Agudelo107 comenta um estudo realizado num hospital de Cali, na Colômbia. Este 

aponta que a 41/1.000 dos pacientes pediátricos atendidos foi-lhes diagnosticada patologia 

relacionada com problemas de maus-tratos familiares. O autor refere, também que numa 

pesquisa realizada num hospital de Medellín, na Colômbia, entre 1987 e 1988, constatou-se 

que 73,8% das crianças maltratadas, no contexto de violência familiar, que recorreram aos 

serviços, pertenciam a famílias que viviam com menos de um salário mínimo. 

No estudo presente o pai aparece como agressor em 30% dos casos, seguido de 

outros familiares com 25%.  

Fonseca, 66 Kenney, 102 Clark e Gallo102, referem nos seus estudos que um dos 

progenitores, quase sempre o pai é o autor da agressão, a mãe normalmente quando sabe 

toma uma atitude passiva o que leva a que o abuso se mantenha, raramente estão os dois 

implicados no abuso. 

Jessee102 refere que o padrasto ou companheiro da mãe aparece como agressor em 

menor número de casos (10%), no nosso estudo encontramos uma incidência um pouco 

superior de 13,3%. 

Quanto à proximidade que o agressor tem com as vítimas, podemos dizer que é a 

maior e a mais lamentável, visto ser o pai o agressor com maior incidência. Este registo de 

dados é dos mais importantes porque temos todos os agressores identificados no grupo da 

violência doméstica com abuso sexual. 



141 
 

As crianças podem sofrer lesões físicas quer no contexto de episódios de violência 

doméstica quer por quadros concomitantes de abuso. Christian y cols., 42 observaram que a 

diferença das lesões que apresentam as crianças que sofreram quadros de abuso directo e 

as crianças que sofreram abusos durante episódios de violência doméstica não costumam 

apresentar padrões específicos. Assim, a relação entre estas lesões e os episódios de 

violência doméstica só se pode estabelecer no caso de existir antecedentes de violência 

familiar. 

As lesões físicas que sofreram as crianças que são testemunhas de violência familiar 

são difíceis de identificar e podem ter um carácter tão insidioso como as correspondentes ao 

abuso físico directo. Não há dados fiáveis de prevalência relativos a crianças testemunhas 

de violência familiar, em parte devido às grandes variações das diferentes definições 

utilizadas nos estudos.42,41 Neste estudo não foi possível avaliar este parâmetro, já que não 

havia referências no registo das crianças.  

Toda a literatura descreve que na grande maioria das crianças com maus tratos físicos 

apresentam lesões cutâneas sob a forma de equimoses, hematomas, escoriações, 

lacerações, cicatrizes de queimaduras, marcas de dentadas, com as sugestivas localizações 

na face, pescoço, pavilhões auriculares, dorso das nádegas. Têm coloração de diferentes 

tonalidades, correspondendo a diferentes idades cronológicas. Em muitos casos, desenham 

a mão ou os dedos do agressor, as formas rectilíneas de um cinto ou a forma circular típica 

das queimaduras por cigarro. Estas lesões cutâneas são as manifestações mais frequentes e 

típicas dos maus tratos físicos, referidas por alguns autores em 90% dos casos.23,56
 

No estudo presente, verificamos que nos casos em que as vítimas sofreram de abuso 

sexual a quase inexistência de lesões e nos casos das vítimas que não sofreram de abuso 

sexual há uma incidência muito baixa, provavelmente deve-se ao tempo decorrido entre o 

abuso e a avaliação pericial. 

2.3. OS IDOSOS 

Num estudo, realizado pelo National Elder Abuse Incident Study76 considerou-se que 

quase meio milhão de idosos eram vítimas de situações de abuso, abandono ou ambos no 

contexto doméstico. 

Wolf, 121 numa revisão de várias pesquisas canadenses sobre violência na família 

contra os idosos, estima que, naquele país, de 4% a 10% destes sofrem uma ou mais 

formas de abuso, sendo as mais frequentes de origem financeira (12,5%), verbal (1,4%) ou 

física (0,5%). Através da síntese dos dados de várias investigações, o Congresso Americano 
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também conclui que cerca de 4% da população de idosos do país (mais de 1 milhão de 

pessoas) são maltratados física, emocional e financeiramente por familiares.121 

A sociedade espanhola de medicina familiar e comunitária, refere que 300.000 idosos 

sofreram de algum tipo de mau trato, não tendo a maioria sido denunciada. Refere também 

que o mau trato mais frequente é a negligência, por omissão dos cuidados necessários 

(49%). E observou com uma incidência semelhante em todas as classes socio-economicas e 

o perpetrador mais comum são os filhos, tendo aumentado em 472% em Espanha entre os 

anos de 1995 a 2001.121 

Nos resultados encontrados, verificamos que 1,9% das vítimas de violência doméstica 

sem abuso sexual têm idade superior a 70 anos, sendo que na violência doméstica com 

abuso sexual surge com uma frequência de 1,7%.  

São valores muito inferiores em relação com as restantes vítimas o que está de acordo 

com os resultados dos estudos referidos anteriormente. 

3. ETIOLOGIA DAS LESÕES 

Durante muito tempo pensava-se que a violência exercida na família era 

exclusivamente física (devido às marcas que causa no corpo da vítima) ignorando-se 

qualquer outra consequência que não fosse visível no corpo. Depois abarcou-se a violência 

psicológica, não só como resultado da violência física, mas também como mau trato 

independente. Posteriormente começou a falar-se em abuso sexual como estando presente 

na relação familiar e por último surgiu o carácter violento do controlo do outro (isolamento) 

e o económico.16
 

Por outro lado, entendia-se que a violência física se reduzia às classes mais 

desfavorecidas, mas as famílias de classe média, eventualmente com menos frequência do 

que as classes populares, também recorrem à agressão física para resolver conflitos. No 

entanto, mais sensíveis do que as classes populares à pressão da normatividade social que 

rejeita a violência física nas relações interpessoais, as famílias de classe média tendem a 

fazer uso de outro tipo de recursos, verbais e instrumentais, muitas vezes apoiados em 

processos psicológicos subtis, cuja violência se pode revelar mais destrutiva do que a 

violência física, porque insidiosa em vez de aparente.21,122
 

Em cerca de 80% das agressões, a violência psicológica acompanha a física, 

concluindo-se que o abuso físico raramente ocorre sem o abuso psicológico.12,21,55,100
 

O abuso sexual na relação conjugal ainda não é reconhecido como tal, porque muitas 

vezes a mulher vítima utiliza o sexo em troca da sua segurança, pensa que se satisfizer o 
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abusador sexualmente, aquele desiste de a agredir, ou, pelo menos, magoa-a com menor 

intensidade. Por outro lado a violação entre casados/união de facto não é assumida porque 

os votos do casamento obrigam à relação sexual, não concebendo que o(a) outro(a) tenha o 

direito de dizer não.49,100
 

Em relação a cada tipo de abuso sofrido pelas vítimas, constata-se, de outros  

estudos, 21,55 que na violência psicológica imperam os insultos e as humilhações, as 

ameaças, acusações infundadas de infidelidade e o isolamento. Na violência física, os 

agressores utilizam a própria força (bofetadas, murros, pontapés, encontrões, puxões de 

cabelo, mordeduras), seguido de traumatismos com objectos contundentes e o apertar o 

pescoço (28,8%).21 O uso de objectos cortantes, como facas, navalhas é referido no estudo 

de Lisboa, Barroso e Marteleira.55 Os vários estudos, 21,55 fazem referência ao uso de armas 

de fogo por parte do agressor.  

Assim, o grau de agressividade expresso pelo agressor no episódio de violência física 

relaciona-se directamente com a gravidade das lesões. Podemos depreender que há uma 

relação entre a localização o tipo de lesão e a causa desta ter surgido. Senão, vejamos, 

contusões, equimoses e escoriações são as lesões mais frequentes e normalmente o seu 

aparecimento deve-se ao uso da mão ou punho. Por outro lado o facto da frequência destas 

lesões ser superior às queimaduras, sugere que a maior parte do abuso físico resulta mais 

de uma falta de controle espontânea do que de um acto premeditado.23 Além disso, as 

quedas acidentais normalmente provocam contusões, equimoses e escoriações sobre 

proeminências ósseas (região frontal ou mentoniana), ao passo que pancadas voluntárias 

provocam contusões ou equimoses nos tecidos moles que não recobrem estruturas ósseas 

(bochechas). 56 

De referir, que as agressões produzidas pela acção da mão pode provocar vários tipos 

de equimoses por pressão resultantes de actos de apertar, agarrar, puxar ou bater. 

Observam-se assim, marcas das pontas dos dedos lineares e digitiformes, impressões da 

mão e marcas palmares. As mais comuns são devidas a apertão ou torção e deixam marcas 

de forma oval que se assemelham a impressões digitais. Este tipo de equimose pode 

visualizar-se na região da hemiface, por vezes, encontramos uma marca equimótica em 

forma de polegar de um lado e do outro da hemiface a marca com a forma de 2-4 dedos. 

Podem ainda observar-se abrasões e lacerações na face causadas pelas unhas.
48 

Jesse110 e Welbury48 referem que ao nível do pescoço, as lesões mais frequentes são 

as escoriações (48%), seguida das equimoses (26%) e a dor (23,7), que se deve na maior 

parte dos casos ao facto da vítima ser apertada com as mãos ou estranguladas por fios, 

pelo que as lesões nesta área devem ser olhadas com suspeição. 
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No presente estudo verificamos o registo de várias referências a possíveis causas das 

lesões ocorridas: impressões digitais e estigmas unguais nas regiões da face e pescoço em 

consequência da acção das mãos. Provavelmente, encontramos a sua correspondência nas 

lesões descritas nestas mesmas regiões, isto é, na face 46,5% são equimoses, 37,2% são 

escoriações e no pescoço temos 26% de equimoses e 48,4% de escoriações, o que não 

significa que todas estas lesões tenham tido só estas duas origens. 

É, importante salientar a referência a uma causa, que não sendo a mais frequente, é a 

que se relaciona directamente com a Medicina dentária - as mordeduras. Vejamos, 

sucintamente, o interesse das marcas de mordida. Estas definem-se como a impressão 

causada unicamente pelos dentes ou em combinação com outras partes da boca. No 

entanto, por vezes a marca limita-se apenas a uma pequena equimose difusa, sem se 

identificarem características dentárias específicas. 

A marca de mordida típica é oval ou circular, como uma equimose, que ao ser objecto 

de uma análise mais cuidada pode revelar a arcada dentária e os dentes individualmente. 

Estas marcas, quando identificadas na pele humana, podem representar provas físicas 

importantes. De facto, os dentes são frequentemente usados como armas quando uma 

pessoa ataca outra ou quando a vítima do ataque se tenta defender.56,91
 

O estudo das marcas de mordida constitui um dos campos fundamentais da Medicina 

Dentária Forense. O valor atribuído à análise das marcas de mordida baseia-se em dois 

pressupostos: os dentes humanos são únicos e essa singularidade pode proporcionar um 

detalhe suficiente e de grande valor no indivíduo, e as marcas ou impressões deixadas pelos 

dentes ou outros elementos duros da boca (e.g. pontes móveis, aparelhos ortodônticos, 

etc.), sobre um suporte, possuem características individualizadas, incontroversas, que 

podem ser utilizadas na identificação da pessoa que provocou a lesão, partindo-se do 

pressuposto de que a dentição é única para cada indivíduo.123
 

Nesta perspectiva, justifica-se a análise sistemática das marcas de mordida, para tal, 

é obrigatório obedecer a uma metodologia rigorosa com vista à conservação e adequado 

estudo. As marcas de mordida têm sido utilizadas para provar o contacto violento entre o 

suspeito e a vítima, desempenhando um importante papel em muitas investigações em que 

são as únicas evidências físicas. Uma potencial mordedura deve ser reconhecida 

precocemente, uma vez que a sua nitidez e forma podem sofrer alterações num intervalo de 

tempo relativamente curto, tanto no vivo como no cadáver. Toda a evidência deverá ser 

adequadamente documenta e preservada, assim como seguir todas as obrigações 

legais.56,91,92,123
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O seu estudo pode ser feito usando as mesmas técnicas que se utilizam para 

comparar outros indícios ou marcas deixadas por instrumentos. Assim, para analisarmos 

uma mordida utilizar-se-ão o exame cuidadoso da lesão, medições e cortes minuciosos, de 

modo a poder compará-la com as características próprias dos arcos dentários do(s) 

suspeito(s). 

Resumindo, para além da própria identificação do agente, três pontos fundamentais 

na investigação podem ser elucidados pela análise minuciosa das marcas de mordida: 

� Violência da agressão 

� Precedência ou sequência das lesões, para determinar se foram produzidas em 

vida ou post-mortem; 

� Data aproximada das mesmas, isto é, tempo decorrido entre a sua produção e o 

exame. 

A maior parte das vezes, a análise das marcas de mordida oferece problemas práticos 

para a sua efectivação, o que limita bastante o seu estudo. 

As mordeduras também nos oferecem indícios biológicos, pela possibilidade de se 

poder encontrar saliva no local da lesão, permitindo assim a sua colheita para poder 

efectivar um estudo genético-molecular, visando a identificação do agressor 35,44,196,199
. 

Verifica-se que das causas registadas neste estudo, a que surge com maior frequência 

é a mordedura na região dos membros, seguida da marca dos dedos na região do pescoço, 

face e membros. 

4.LOCALIZAÇÃO E TIPOLOGIA DAS LESÕES NAS DIFERENTES REGIÕES 
ANATÓMICAS 

A referência a nível mundial do estudo das lesões fornece-nos dados relevantes. 

Assim, Jessee110 no seu estudo realizado num Hospital do Texas, durante um ano, que 266 

crianças maltratadas apresentavam 527 lesões, destas as mais frequentes eram: as 

contusões e as equimoses (35%); as fracturas (25%); as queimaduras (13%) e as abrasões 

ou lacerações (11%). Referia ainda o hematoma sub-dural (3%); as mordeduras (0,8%) e 

os traumatismos dentários (0.8%) para além de outros. Na localização das lesões Jessee 

refere a face (23%), os membros inferiores (19%), a cabeça (18%) e os membros 

superiores (12%). As lesões na cavidade bucal e região perioral com uma incidência de 2%, 

referindo de forma generalizada às restantes regiões anatómicas. 

Cameron114 descreve que 50% das lesões se encontravam na cabeça e pescoço,
 

enquanto Skinner e Castle falam em 43% de localização facial.115
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Já, Becker108 relata que num estudo feito no Hospital Pediátrico de Boston, durante 

cinco anos, com 260 crianças maltratadas encontraram os seguintes resultados: 386 lesões 

com mais que uma localização. A localização mais frequente era a face e o traumatismo 

intra-oral (49%). Fracturas do crânio, hematomas sub-durais e contusões ou lacerações do 

couro cabeludo foram ainda encontradas (16%), o que demonstrava que a maioria das 

lesões se localiza nas regiões do crânio, face e oral. Este autor refere ainda que em relação 

ao tipo de lesões observadas verificou que a nível da face as equimoses e as contusões 

eram as mais frequentes (66%), seguidas das lacerações e abrasões (28%), queimaduras 

(3%), fracturas (2%) e mordeduras (1%). As lesões intra-orais observadas consistiam em 

equimoses e contusões (43%); lacerações e abrasões (28%) e traumatismo dentário (28%). 

Fonseca, 66 realizou um estudo de grande interesse por envolver um grande número 

de casos (1248). Observou que no abuso infantil a localização das lesões era 

preferencialmente a cabeça, a boca e o pescoço (37%). Em relação ao número de lesões 

observadas (2015), as localizadas na cabeça são principalmente as fracturas do crânio, 

hematomas sub-durais, alopécia traumática, contusões, abrasões, lacerações e 

queimaduras. Na face refere lesões nas bochechas, pavilhões auriculares, olhos, equimoses 

periorbitárias e no nariz. A nível da cavidade oral observou lesões dos lábios, fracturas 

dentárias, fracturas da mandíbula ou maxila, lacerações do freio, língua, mucosa oral e 

palato. 

Nos estudos apresentados são relativamente pouco frequentes a referência às lesões 

da cavidade oral, já em relação às lesões da face encontramos mais estudos. O facto, 

segundo Jessee, 110 para a justificação poderia ser a falta de observação cuidadosa da 

cavidade oral, pelo que este autor defende uma participação mais activa dos profissionais 

de saúde oral nos exames hospitalares, e como refere Schwartz e al, 109 o traumatismo oral 

tem um significado psicológico no abuso físico. 

Fonseca e al66 sugerem duas explicações para a região da cavidade oral ser menos 

atingida em relação à cabeça e face. Uma explicação diz que o número de lesões intra-orais 

pode ser mais elevada que o reportado. A outra explicação diz que muitas das lesões orais 

podem não ter sido detectadas porque os examinadores são profissionais não familiarizados 

com a cavidade oral. 

As contusões são dos tipos de lesões mais frequente e importantes, especialmente 

porque o seu aspecto e distribuição pode oferecer abundante informação, a sua coloração 

pode dar-nos o seu estadio de evolução, mas também há que ter em conta que estas nem 

sempre são evidentes no momento da avaliação pericial, podendo surgir após algum tempo.  
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Várias são as referências na descrição das lesões às suas características, registadas 

nos relatórios periciais que serviram de base ao nosso estudo, mas não foram objecto 

concreto de análise, mas fornece-nos uma noção sobre a tipologia das lesões.  

Nos estudos56 em que se avaliaram a localização das lesões nas situações de violência 

conjugal observou-se que a maior parte das lesões consequentes a um episódio de violência 

tem localização craneofacial. Obtiveram-se informações sobre o mecanismo das lesões; na 

tentativa de estrangulamento observaram-se hemorragias subconjuntivais, com petéquias à 

volta dos olhos e nariz, na boca e na mucosa jugal, marcas correspondentes ao objecto 

usado como arma (eg. Fio, corda, etc.); na tentativa de libertação da vítima encontraram-

se abrasões, eritemas, feridas cortantes, escoriações; na agressão sofrida pela vítima em 

consequência de um golpe directo na face observam-se lesões de forma figurada segundo 

objecto utilizado (muito importante como evidência forense). 

Outras lesões que são congruentes com os quadros de abuso físico são as 

queimaduras que podem ser provocadas por cigarro, imersão em líquido muito quente, 

substância caústica, vapor; as lacerações; as contusões que podem apresentar abrasões 

superficiais, ser completas ou incompletas, ter sinais de raspagem cutânea.56
 

Berrios e Grady56 observaram que 68% das mulheres vítimas de violência doméstica 

apresentavam lesões faciais e nas crianças os traumatismos na cabeça e na face tinham 

uma frequência de 50%. 

Quando estamos na presença de determinadas lesões com localizações específicas, 

como as lesões de defesa na parte cubital dos antebraços e palma das mãos, fracturas 

cubitais e lesões bilaterais do pulso em idosos, lesões e fracturas orbitárias, marcas de 

mordedura, queimaduras por cigarro e lesões axiais, como são as lesões múltiplas no tórax 

e abdómen devemos suspeitar de um quadro de violência doméstica.56,90Assim, a 

localização das lesões assume muita importância médico-legal, pois consoante o local pode 

ser encontrada uma lesão típica decorrente da forma de abuso. 

No estudo efectuado as lesões da face e dos membros superiores são a marca mais 

evidente da violência doméstica onde 31,9% dos atingidos apresenta entre uma a cinco 

lesões diferentes e 39,5% respectivamente. Esta região é das que regista maior número de 

lesões, com 39,5%, mas 27,6 tem pelo menos um tipo de lesão. As lesões da cabeça e dos 

membros inferiores são igualmente representativas em caso de violência doméstica, com 

19,8% e 21,3% de afectados. Verificamos, no estudo efectuado que as lesões da face mais 

registadas são equimoses (46,5), escoriações (37,2), edema (25,2). As lesões do pescoço 

guardam substancial relação com o fenómeno estudado, ocorrendo em 12,5% dos lesados e 

78,2% tem um tipo de lesão. 
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Em relação á violência doméstica com abuso sexual, embora não sejam as principais, 

podem ocorrer lesões físicas, não genitais, decorrentes dos episódios de abuso sexual. 

Assim ao observar-se equimoses na face ou nos lábios estas podem indiciar alguma forma 

de abuso, pois podem ser causadas pela tentativa de silenciar a vítima. Também sobre a 

cabeça são importantes as zonas de alopécia traumática. As diferentes lesões dos membros 

superiores são as mais características do fenómeno estudado que representam quase 20% 

das vítimas de violência doméstica com abuso sexual. 

Em relação às peças dentárias mais atingidas, foram os incisivos superiores os 

predominantes. É a região superior-anterior, a mais envolvida nos traumatismos. 

Assim, num estudo realizado por Harwey, 125 o autor assume que os profissionais de 

saúde tendem a ignorar, minimizar ou distorcer informação sobre a violência doméstica em 

casos clínicos, enfatizando, desta forma, a necessidade de treino específico sobre esta 

matéria. Noutra investigação, conclui-se da relevância de formação junto dos profissionais 

de saúde, nomeadamente médicos, no dominio da violência doméstica, em ordem a uma 

melhor e mais eficaz atendimento, essencialmente no que concerne à necessidade de 

despistagem de vítimas.
107,125  

Na análise exploratória, verificamos que as lesões que se relacionam mais 

directamente com a actividade da Medicina Dentária (número de dentes afectados; 

diferentes lesões nas gengivas; diferentes lesões da mucosa jugal, na região perioral e no 

pavimento da boca), não guardam uma relação evidente com o fenómeno da violência 

doméstica. Podemos afirmar que as lesões físicas, no âmbito da Medicina Dentária, 

resultantes dos episódios de violência doméstica não têm características específicas. 

LIMITAÇÕES E PERSPECTIVAS PARA OUTROS TRABALHOS  

O presente estudo constitui, assim, uma avaliação qualitativa e quantitativa da 

tipologia das lesões a partir dos registos dos relatórios periciais da clinica médico legal da 

delegação do Porto do INML. Para se ter uma visão mais aprofundada desta temática seria 

interessante alargar o estudo aos registos da ficha clínica dos serviços de urgência e aos 

Centros de Saúde. 

As limitações inerentes a esta investigação sentidas no decorrer da pesquisa 

prenderam-se com a reduzida bibliografia nacional, assim como a escassez de estudos na 

área da violência doméstica no âmbito da Medicina Dentária. 

Quanto a outros trabalhos, sugestões e ideias não faltaram. Importará, por exemplo, 

avaliar a formação e sensibilização dos médicos dentistas nesta área, a importância da 

presença de profissionais de saúde oral nas equipas multidisciplinares de avaliação e 
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acompanhamento destas vítimas, o interesse da participação activa de médicos dentistas na 

avaliação pericial das vítimas de violência doméstica. 

Seria vantajoso realizar um estudo que permita encontrar uma classificação uniforme 

e consensual das lesões e traumatismos oro-faciais. 
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    VI. VI. VI. VI. CONCLUSÕESCONCLUSÕESCONCLUSÕESCONCLUSÕES 

_____________________________________________________________________________________ 

���� Apesar das inúmeras publicações sobre o tema da violência doméstica, na revisão dessa 

extensa literatura não se encontram muitos estudos em que se faça a abordagem da 

importância da Medicina Dentária na violência doméstica. O maior número de estudos 

referem-se aos maus tratos na criança. 

���� Para a discussão do nosso estudo, não encontramos valores comparativos de outros 

autores.  

���� Emerge a necessidade de adopção de uma classificação das lesões e traumatismos 

dentários que seja consensual e do conhecimento de todos os profissionais de saúde, 

desde clínicos, médicos dentistas, médicos legistas, médicos dentistas forenses, de 

forma a uniformizar e completar correctamente os registos, possibilitando não só uma 

linguagem compreensível a todos os profissionais, como também posteriores estudos 

que levem a um conhecimento mais aprofundado desta área, podendo, assim promover 

a prevenção mais adequada e uma melhor intervenção. 

���� A caracterização socio-demográfica da nossa população é idêntica à encontrada na 

literatura: a vítima com maior incidência é a mulher (82%), com uma profissão 

pertencente aos quadros não qualificados ou sem profissão activa (54,3%), o agressor 

é o marido (46,1%), no caso das crianças o agressor mais frequente é o pai. 

���� Verificamos que há mais possibilidade das mulheres de meia-idade serem um factor de 

risco para a violência doméstica. 

���� A violência doméstica tem uma frequência pouco expressiva acima da faixa dos 80 anos 

(0,4%). 

���� O registo dos concelhos a que as vítimas pertencem é insatisfatório, pois em 42,6% dos 

casos não há indicação. 

���� A violência doméstica com abuso sexual mostra uma média de idades bem mais baixa 

que o grupo com violência doméstica sem abuso sexual. 
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���� A tipologia das lesões dá-nos informações importantes à cerca do mecanismo e força 

das lesões. 

���� As lesões que acompanham as situações de violência doméstica afectam com 

frequência a região facial (31,9%), por isso a aplicação de técnicas de avaliação para 

identificar, documentar e tratar traumatismos orais e faciais é fundamental. Esta 

avaliação deve incluir o estudo das estruturas faciais e dos tecidos moles, dos nervos 

cranianos pertinentes e do interior da cavidade oral. 

���� Das lesões registadas constatamos que a maior frequência são as lesões cutâneas e 

destas as mais frequentes são as equimoses, escoriações, o hematoma e o edema. 

����  As regiões mais afectadas por lesões são os membros superiores com 39,5% e a face 

com 31,9% seguidas da cabeça com 19,8%, do tronco com 17,6%, dos membros 

inferiores com 16,8%. O pescoço reúne o menor número de lesões com 12,5%. 

���� Quando há lesões dentárias, estas surgem normalmente mais nas mulheres com 

profissões pouco qualificadas. O tipo mais frequente é a perda de uma peça dentária 

(82,1%), ocorrendo na região ântero-superior. 

���� Em relação ao mau trato no idoso o presente estudo não revelou muita informação, 

mas alerta-nos para uma questão que está a emergir, tendo em conta a realidade da 

população que se encontra em franco envelhecimento. Podemos pensar que estamos 

perante um problema que poderá afectar potencialmente milhares de pessoas nas 

próximas décadas, não sendo difícil imaginar que todos podemos ser potenciais vítimas 

no futuro. 

���� No estudo da análise exploratória, pode dizer-se que as lesões de medicina dentária, 

embora associadas à violência doméstica sem abuso sexual não se provam que 

sustentem a sua importância como um factor predicativo da violência doméstica. Pelo 

contrário, as lesões maxilo-faciais guardam melhor relação com o fenómeno estudado. 

No modelo em estudo, a violência doméstica é fortemente explicada pela idade das 

vítimas e pela identidade dos agressores. Existem fortes evidências que a existência de 

violência doméstica com abuso sexual é um factor independente da violência doméstica 

quando se consideram as lesões da cabeça e pescoço. Quando se consideram as lesões 

quer do âmbito da medicina dentária, quer da patologia maxilo-facial observa-se que o 

modelo explicativo não melhora significativamente. 

���� Constatou-se que a maior frequência das lesões ocorridas no contexto dos maus tratos 

físicos surge precisamente na área de observação e intervenção da Medicina Dentária, 

ao nível da cabeça, face e pescoço, o que demonstra a importância do papel da 

Medicina Dentária. 
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���� A negligência de cuidados de saúde oral, que leva a muito sofrimento, é muito 

frequente nos actos dos agressores, principalmente com as crianças e os idosos. 

���� Podemos inferir deste estudo, que os profissionais de saúde oral devem ter formação 

sobre o fenómeno da violência doméstica, capacidade de reconhecer os sinais orais e 

periorais, de avaliar o risco em que a vítima se encontra e conhecimento sobre a atitude 

adequada adoptar em relação à situação. 
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1. CONCLUSIONSCONCLUSIONSCONCLUSIONSCONCLUSIONS 

_____________________________________________________________________________________ 

���� In spite of the great number of publications on domestic violence, the revision of such 

literature provided few studies approaching the relevance of Dental Medicine in 

domestic violence. Most studies refer to child abuse. 

���� For the discussion of our study, we were unable to find comparative values from other 

authors. 

���� The need emerges to adopt a classification of dental injuries and trauma that is 

consensual and known to all healthcare professionals, from clinicians, dentists, 

coroners, forensic odontologists, so as to standardize and correctly complete records, 

providing not only a language understandable to all professionals, but also later studies 

that lead to a more in-depth knowledge of this subject, thus promoting more adequate 

prevention and intervention procedures. 

���� The social-demographical characterization of our population is similar to the one found 

in literature: the victim with the greatest incidence is female (82%), working a low-

qualification profession or without an active profession (54.3%), the offender is the 

husband (46.1%), when the victims are children, the most frequent offender is the 

father. 

���� We find that there is a greater possibility for middle-aged women to be at risk for 

domestic violence. 

���� Domestic violence has a little expressive frequency above the age of 80 years old 

(0.4%). 

���� The register of the county where the victims reside is unsatisfactory, as we found no 

such indication in 42.6% of the cases. 

���� Domestic violence with sexual abuse shows an age average well below the one found in 

the domestic violence without sexual abuse group. 

���� The injuries’ typology provides us important information as to the mechanism and force 

used in those injuries. 

���� Injuries accompanying domestic violence situations frequently affect the facial region 

(31,9%), so the use of assessment techniques to identify, document and treat oral and 
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facial trauma is crucial. This assessment should include the study of facial structures 

and soft tissues, of the pertaining cranial nerves and of the interior of the oral cavity. 

���� Of the registered injuries, we find the most frequent are skin injuries, mainly bruises, 

lacerations, haematoma and oedema.  

���� Those regions most affected by most injuries are the superior limbs (39.5%), the face 

(31.9%), followed by the head (19.8%), torso (17.6%), lower limbs (16.8%). The neck 

gathers the smallest number of injuries (12.5%).  

���� When there are dental injuries, these usually occur in women with low-qualification 

professions. The most frequent type is the loss of a dental piece (82.1%), occurring in 

the anterior-superior region. 

���� In relation to elderly abuse, this study did not provide much information, but alerted us 

to an emerging question, considering the reality of the advancing population-aging 

process. We may consider we are facing a problem that will potentially affect thousands 

of persons in future decades, easily conceiving the thought of us all being potential 

victims in the future. 

���� In the study of the exploratory analysis, we may say that dental medicine injuries, while 

associated with domestic violence without sexual abuse, do not prove their importance 

as a predictive factor for domestic violence. On the contrary, jaw-facial injuries are 

more closely related to this phenomenon. In the model we studied, domestic violence is 

largely explained by the victims’ age and the offenders’ identities. There is strong 

evidence that the existence of domestic violence with sexual abuse is an independent 

factor from domestic violence when considering head and neck injuries. When 

considering both dental medicine and jaw-facial pathology spectre injuries, the 

explaining model does not significantly improve. 

���� Most frequently, injuries sustained in physically abusive contexts occur precisely in the 

area of observation and intervention by dental medicine professionals, in the head, face 

and neck, demonstrating the importance of Dental Medicine’s role. 

���� Negligence of oral healthcare, leading to much suffering, is very common in the 

offenders’ actions, especially towards children and the elderly. 

���� We may infer from this study that oral healthcare professionals must be trained on the 

domestic violence phenomenon, they must be able to recognize oral and percoral signs, 

assess the risk the victim is in and know the adequate attitude to adopt in face of the 

situation. 
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    VII. VII. VII. VII. SUMÁRIOSUMÁRIOSUMÁRIOSUMÁRIO 

_____________________________________________________________________________________ 

A violência doméstica transcende a idade, a raça, o sexo, a cultura, a classe socio-

económica e a sexualidade. È um fenómeno com uma extensão e intensidade significativa, 

que abrange múltiplas formas de violência (física, sexual, psicológica). 

O processo que desencadeia a violência doméstica pode eclodir a partir de palavras, 

de um empurrão ou de uma bofetada, cuja escalada pode evoluir e revelar um padrão de 

violência. O que é certo é que as vítimas ficam estigmatizadas com sentimentos de solidão, 

raiva, angústia, desapontamento e amargura. 

Tradicionalmente, considerava-se um problema familiar, por isso os serviços de saúde, 

as instâncias formais de controlo e os serviços sociais tinham dúvidas na forma como 

intervir. Actualmente, é um problema que integra o conjunto de preocupações sociais e 

políticas, o que contribuiu para modificar a atitude dominante face ao fenómeno, bem como 

a atitude e posicionamento dos profissionais de saúde, que frequentemente são os 

primeiros a atender estas vítimas prestando-lhes os cuidados de saúde necessários, 

orientando-as e colaborando com as autoridades policiais e judiciais na denúncia e 

fornecimento de provas. 

As vítimas de violência doméstica não apresentam um perfil específico, por isso a 

detecção deve ter um carácter universal e é necessário estabelecer planos terapêuticos de 

forma individualizada. Não há uma resposta única para todas as pessoas que vivem com 

este tipo de violência. Os profissionais de saúde podem colaborar através do conhecimento 

dos recursos comunitários para a solução das necessidades destas pessoas, bem como do 

estudo aprofundado sobre esta temática. 

Ao constatar que a maior frequência das lesões ocorridas no contexto dos maus 

tratos físicos surge na área de observação e intervenção da Medicina Dentária: na cabeça, 

face e pescoço, realizamos um estudo que nos permitisse compreender o interesse e a 

relação da Medicina Dentária face à complexidade da problemática e à dimensão do tema da 

violência doméstica.  

Assim, o presente estudo pretendeu avaliar a quantificação da tipologia das lesões e 

a distribuição da sua localização por região anatómica. Para tal foram consultados os 
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registos dos relatórios periciais das avaliações da Clínica Médico Legal da Delegação do 

Porto do INML no âmbito da violência doméstica, incluindo os casos com abuso sexual. 

A análise descritiva efectuada sobre a distribuição da localização das lesões e sua 

tipologia, incidiu principalmente nas regiões relacionadas no âmbito da Medicina Dentária e 

do grupo Maxilo-Facial. 

Observou-se que a caracterização sócio-demográfica da nossa população demonstra 

que a vítima com maior incidência é a mulher (82%), com meia-idade, com uma profissão 

pertencente aos quadros não qualificados ou sem profissão activa (54,3%), em que o 

agressor mais frequente é o marido (46,1%). No caso dos idosos constatamos que o 

fenómeno é pouco significativo acima do grupo etário dos 80 anos. 

As lesões dentárias, manifestam-se mais nas mulheres com profissões pouco 

qualificadas, sendo a mais frequente a perda de uma peça dentária (82,1%), na região 

antero-superior. 

As regiões que manifestaram mais lesões foram os membros superiores com 39,5%, a 

face com 31,9%, seguidas da cabeça com 19,8%, do tronco com 17,6%, dos membros 

inferiores com 16,8% e o pescoço com 12,5%. O tipo de lesões mais frequentes é as 

equimoses, as escoriações, o hematoma e o edema. 

Verifica-se que a maior incidência das lesões ocorridas no contexto dos maus tratos 

físicos manifesta-se na área de observação e intervenção da Medicina Dentária, ao nível da 

cabeça (19,8%), face (31,9%) e pescoço (12,5%), o que demonstra a importância do papel 

da Medicina Dentária. 

Importa, salientar a actuação que estes profissionais poderão ter, quer em relação à 

prevenção, quer à intervenção. Apostar junto destes profissionais no máximo de informação 

e sensibilização sobre esta problemática, construindo uma “alfabetização da 

responsabilidade médica, jurídica e social” e promover uma maior “capacidade interventiva” 

dos profissionais de saúde oral. 
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1.1.1.1. SUMMARYSUMMARYSUMMARYSUMMARY 

_____________________________________________________________________________________ 

Domestic violence transcends age, race, gender, culture, social-economical status and 

sexuality. It is a phenomenon of significant extent and intensity, involving multiple forms of 

violence (physical, sexual, psychological). 

The process unleashing domestic violence may evolve from words, a push, a shove or 

a slap in the face, escalating towards a pattern of violence. What we know for sure is that 

victims become stigmatized, experiencing solitude, rage, anguish, disappointment and 

bitterness. 

It was traditionally thought of as a family problem, so that healthcare services, formal 

control authorities and social services had doubts as to how to intervene. Nowadays, it’s a 

problem integrating the whole of social and political concern, which contributed to a change 

in the dominant attitude towards this phenomenon, as well as the attitudes and position of 

healthcare professionals, who are frequently the first to tend to the victims by providing the 

necessary healthcare, guiding them and cooperating with police and judicial authorities by 

denouncing and supplying evidence.  

Victims of domestic violence do not present a specific profile, so detection must be 

universal in nature and it is necessary to establish individualized therapeutic plans. There is 

no unique answer to all the people who live with this kind of violence. Healthcare 

professionals may collaborate through the knowledge of community resources towards the 

solution of these people’s needs, as well as through in-depth study of this theme. 

Having found that the most frequent injuries sustained in physically abusive contexts 

occur in the spectre of Dentistry’s observation and intervention: head, face and neck, we 

conducted a study pertaining to understand the relevance and the relation of Dentistry to 

the complexity of this problem and to the dimension of the domestic violence theme. 

Thus, this study aimed at assessing the quantification of the typology of injuries and 

the distribution of their location by anatomical region. With this purpose, we consulted the 

records of medical examiner’s reports for the domestic violence related assessments 

conducted in the Medical Legal Clinic of the Oporto Delegation of the National Institute of 

Legal Medicine, including those cases featuring sexual abuse. 
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The descriptive analysis conducted on the distribution of the injuries’ location and their 

typology was mostly focused in regions related to Dentistry and of the Jaw-Facial Group. 

The social-demographic characterization of our population shows a greater incidence 

of victims in women (82%), mostly middle-aged, with little professional qualifications or no 

active profession (54.3%), in which cases the most frequent offender is the husband 

(46.1%). In the elderly sector of the population, this phenomenon is of little significance 

above the 80 year old age group. 

Dental injuries are more present in women with low-qualification professions, the most 

frequent being the loss of a dental piece (82.1%), in the anterior-superior region. 

Those regions showing the most injuries were the superior limbs (39.5%), the face 

(31.9%), followed by the head (19.8%), torso (17.6%), lower limbs (16.8%) and neck 

(12.5%). The most frequent types of injuries are bruises, lacerations, haematoma and 

oedema.  

The greatest incidence of injuries sustained in physically abusive contexts occurs in 

the spectre of Dentistry’s observation and intervention, affecting the head (19.8%), face 

(31.9%) and neck (12.5%), thus emphasizing the relevance of Dentistry’s role. 

It matters, to point out the actuation that these professionals will be able to have, 

either in relation to the prevention, or to the intervention. To stimulate next to these 

professionals in the maximum of information and sensitization on this problematic one, 

constructing a  “Teaching of the medical, legal and social responsibility” and to promote a 

bigger “capacity intervention” of the professionals of Dental medicine. 
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    ANEXOSANEXOSANEXOSANEXOS 

_____________________________________________________________________________________ 
 

CARTA DO PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE RECOLHA DOS DADOS NO IML 
 
 
Exmª Senhora 

Presidente da Delegação do Porto do INML 

Professora Doutora Teresa Magalhães 

 

Venho por este meio solicitar a v/ Ex.ª que me conceda autorização para consultar os processos 

relativos às situações de violência doméstica para fins estatísticos no âmbito da tese de mestrado em 

Ciências Forenses. Todos os dados serão utilizados tendo em consideração os deveres éticos de 

confidencialidade, sigílo e não identificação dos intervenientes nos referidos processos 

Com os melhores cumprimentos, pede deferimento 

 

Porto, 6 de Setembro de 2005 

Maria Helena Vales 
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