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RESUMO

Os maus tratos podem ser classificados em físicos, psicológicos,
negligência e abuso sexual. De acordo com a FIOCRUZ (2001), os maus-
tratos são as maiores causas de morte em crianças a partir dos 5 anos de
idade. Trata-se de uma população que não tem seus direitos respeitado e,
muitas vezes, violados. Os maiores índices de lesões são relatadas na
região de cabeça e pescoço e estudos mostram que 50% dessas lesões
podem ser diagnosticadas por uma anamnese satisfatória de um cirurgião
dentista. Diante disso, esse trabalho busca descrever a importância do
cirurgião-dentista no manejo de maus-tratos infanto-juvenis em situação
de vulnerabilidade, por meio de revisão da literatura. Os descritores
"vulnerabilidade social", "maus-tratos infantis", "odontólogos" e suas
combinações foram utilizados nas bases de dados Scielo, Lilacs e BVS. Por
fim, 15 artigos foram selecionados, nos critérios de elegibilidade pré-
estabelecidos. Alguns dos estudos incluídos mostraram que o profissional
dentista se considera despreparados nos diagnósticos dessas lesões, bem
como sentem dúvidas no que tange as notificações nos órgãos
competentes. Os dados mostram que os dentistas são os que mais se
deparam com a situação de maus-tratos infantis, devido a alta prevalência
dessas lesões na sua área de atuação, o que demonstra ser incontestável
a presença do cirurgião-dentista no diagnóstico precoce dessas lesões de
maus-tratos. Para isso, é importante o estabelecimento de treinamento
desses profissionais na área acadêmica e por órgãos competentes, pois
esses profissionais carecem de instruções, e assim diminuir a prevalência
desses casos e obter o manejo adequado dessas intercorrências.
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