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 RESUMO 

Os traumatismos por causas externas representam um dos maiores desafios para os 

serviços de saúde pública em diferentes regiões do mundo. Nesse contexto, a presente 

tese é composta por dois capítulos que têm como objetivo: 1) realizar uma revisão 

sistemática sobre o trauma facial relacionado a violência e oriundo de órgãos forenses; 

2) descrever os aspectos sociodemográficos e características odontolegais de lesões no 

complexo bucomaxilofacial identificadas em um centro de perícia forense cearense. No 

capítulo 1, uma revisão sistemática cadastrada na plataforma PROSPERO sob o 

número 42018087331 foi realizada de acordo com as recomendações do guia 

PRISMA. Foram selecionados 8 artigos.  Os trabalhos foram publicados entre 2007 e 

2018 e a maioria reportou indivíduos vítimas de violência física, do sexo feminino, na 

terceira e quarta décadas de vida, casadas e que trabalhavam fora de casa. A agressão 

geralmente ocorreu no ambiente domiciliar sendo executada por homens, normalmente 

parceiros íntimos das vítimas que utilizam a força física através de socos e chutes 

durante a agressão. Lesões de tecido mole faciais como os hematomas e 

contusões foram mais prevalentes do que traumas dentoalveolares e fraturas faciais. No 

capítulo 2 foi realizado um estudo retrospectivo com registros de periciados da 

Unidade de Perícia Forense do Estado do Ceará catalogados no período de 2006 à 2017. 

Nesse estudo foram analisados 1031 exames de lesões corporais, a maioria relacionada 

a agressão física (p < 0,001), perpetrada por homens (p < 0,001). As principais 

características das vítimas eram: idade entre 21-30 anos (p < 0,001), trabalhadores 

assalariados (p < 0,001), portando lesões de tecido mole e dentoalveolares (p < 0,05). 

Foi estatisticamente significante a violência doméstica (p < 0,001) perpetrada pelo 

companheiro da vítima (p < 0,001), sendo associada a instrumentos contusos (p < 

0,001) e ocorrência de lesão em tecidos moles (p < 0,001).  Nos acidentes de trânsito, o 

tipo mais comum foi o motociclístico (p < 0,001), em dias úteis (p= 0,036), no turno da 

noite (p = 0,134), estando associados a fraturas ósseas (p = 0,001). Como conclusão 

dos dois capítulos, tem-se: 1) a revisão sistemática evidenciou vítimas portando trauma 

de face em sua maioria do sexo feminino, casadas, entre a terceira e quarta décadas de 

vida, agredidas geralmente por homens no ambiente domiciliar; 2) o estudo 

retrospectivo encontrou que injúrias maxilofaciais associaram-se significantemente 

com fatores sociodemográficos e etiológicos na amostra estudada.    

Palavras-chave: Odontologia legal, Traumatismos faciais, Estudos epidemiológicos, 

Violência. 
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ABSTRACT 

Trauma due to external causes represents one of the greatest challenges for public 

health services in different regions of the world. In this context, the present thesis 

consists of two chapters that aim, respectively: 1) to carry out a systematic review on 

facial trauma related to violence and obtained from forensic departments; 2) to 

describe the sociodemographic aspects and odontolegial characteristics of 

bucomaxillofacial lesions identified in a forensic center in Ceará. In Chapter 1, a 

systematic review registered on the PROSPERO platform under number 42018087331 

was carried out according to the recommendations of the PRISMA guideline. The 

results of this systematic review were based on 8 articles selected from a 2-step process. 

The papers were published between 2007 and 2018 and most of them reported 

individuals who were victims of physical violence, female, in the third and fourth 

decades of life, married and working outside the home. Aggression usually occurred in 

the home environment being performed by men, usually intimate partners who used 

physical force through punching and kicking during aggression. Soft tissue injuries 

such as bruising were strongly associated with the lips, being more prevalent than 

dentoalveolar traumas and facial fractures. In chapter 2 a retrospective study was 

carried out with records of pericited persons from the Forensic Unit of the State of 

Ceará (PEFOCE) cataloged from 2006 to 2017. In this study, 1031 corporal injury 

examinations were analyzed, most of them related to physical aggression (p < 0.001) 

by men (p < 0.001). The main characteristics of the victims were: age between 21-30 

years (p < 0.001), salaried workers (p < 0.001), with soft tissue and dentoalveolar 

lesions. Household violence (p <0.001) by the victim's partner (p < 0.001) was 

statistically significant, being associated with blunt instruments (p < 0.001) and 

occurrence of soft tissue injury (p < 0.001). In traffic accidents, the most common type 

was motorcycle riding (p < 0.001), in working days (p = 0.036), in the night shift (p = 

0.134), being associated with bone fractures (p = 0.001). As a conclusion of the two 

chapters, we have: 1) the systematic review showed victims with face trauma mostly 

female, married, between the third and fourth decades of life, generally attacked by 

men in the home environment; 2) the retrospective study found that maxillofacial 

injuries were significantly associated with sociodemographic and etiological factors in 

the sample studied. 

 

Keywords: Forensic Dentistry, Facial Injuries, Epidemiologic Studies, Violence.  
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1. INTRODUÇÃO GERAL 

 

O trauma é reconhecido como uma epidemia global no campo da saúde pública, 

estando entre as principais causas de morbidade e mortalidade. Mundialmente o 

número de mortes decorrentes de trauma tem sido estimado em cerca de 4,7 milhões de 

pessoas (Eaton et al., 2017). Em geral, é a terceira causa de mortalidade e a causa 

principal de óbitos na faixa etária até 40 anos (Fang et at., 2016). Além disso, os 

traumas foram identificados como sendo as principais causas de perda de 

produtividade da população economicamente ativa, significantemente superior a 

doenças cardíacas e câncer combinados (Gassner et al., 2003; Fang et al., 2016; Eaton 

et al., 2017).  

Dentre os traumas, as fraturas maxilofaciais são os tipos mais comuns de 

injúrias tratadas em grandes centros de traumatologia (Glynn, 2010). As desordens do 

complexo maxilofacial se destacam por sua alta incidência e diversidade de lesões 

faciais, sendo que as fraturas se destacam em virtude de estarem geralmente associadas 

a um grau severo de morbidade, além de perda de função, desfiguramento e 

significante custo financeiro (Kieser et al., 2002). Em um estudo realizado nos Estados 

Unidos da América (EUA) observou-se que os custos relacionados ao tempo de 

internação e ao tratamento cirúrgico das fraturas faciais indicaram um consumo 

extenso dos recursos hospitalares (Nallian et al., 2012). 

A injúria facial deve ser destacada, e afeta desproporcionalmente as populações 

vulneráveis, envolvendo uma região anatômica que define em grande parte a percepção 

da autoimagem e identidade do indivíduo, sendo frequentemente associada com dano 

persistente (Shetty e Marshall, 2010). Nesse contexto, os pacientes com traumatismo 

facial, vêm aumentando em termos numéricos anualmente. Bell (2007), analisando a 

situação desses pacientes em Oregon, EUA, encontrou um aumento de 43% no número 

de consultas realizadas pelos serviços de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofaciais, 

entre os anos de 2000 e 2005. Nesta região, a Cirurgia Oral e Maxilofacial já é a 

terceira especialidade em números de atendimentos, ficando atrás apenas da Ortopedia 

e Neurocirurgia (Bell et al., 2007). 

Além dos aspectos gerais e epidemiológicos anteriormente descritos, ressalta-se 

a importância do conhecimento de potenciais fatores de risco ao desenvolvimento de 

traumas maxilofaciais. Em uma revisão sistemática da literatura alguns fatores de risco 

foram descritos, pois influenciaram a incidência de trauma facial, incluindo: sexo, 
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idade, nível sócioeconômico, período do ano no qual ocorreu o trauma, legislação de 

trânsito, uso de álcool e drogas e violência sexual (Chrcanovic 2012). Tem sido 

observado que a população entre a segunda e terceira década de vida é a mais 

acometimenta por traumas maxilofaciais, fato este que pode ser explicado pela 

participação de forma mais ativa economicamente dessas faixas etárias, além de, 

muitas vezes, apresentarem comportamentos de risco, como conduzir veículos 

alcoolizados, desobedecer às regras de trânsito e evitar o uso do capacete em 

motocicletas (Bormann et al., 2009; Wojciechowicz et al., 2010). Em relação ao sexo, 

observa-se na literatura que a maior parte dos casos de fraturas foi observada em 

homens, provavelmente por estarem mais envolvidos na realização de atividades 

físicas e em acidentes de trânsito (Chrcanovic et al., 2004; Silveira Esses et al., 2017).  

Outros aspectos citados como relevantes para a relativa prevalência no sexo masculino 

são a relutância em usar capacetes, desrespeito às leis de trânsito, e maior exposição a 

acidentes de trabalho (Klenk e Kovacs, 2003; Motamedi, 2003; Bakardjiev e Pechalova, 

2007; Chrcanovic et al, 2010). 

Além dos aspectos relativos a sexo e idade, outros fatores de risco para as 

fraturas maxilofaciais que merecem destaque incluem as características geográficas, 

fatores socioeconômicos e aspectos políticos da população analisada (Gassner et al., 

2004; Al Ahmed et al, 2004; Brasileiro e Passeri, 2006; Borgna et al., 2013). Países 

desenvolvidos, geralmente apresentam como etiologia das fraturas faciais as agressões 

físicas e acidentes por esportes (Malara et al., 2006; Lee et al., 2007), enquanto que 

países em desenvolvimento apresentam maior frequência de acidentes de trânsito (Al-

Khateeb e Abdullah, 2007; Elgehani e Orafi, 2009). A literatura mostra, ainda, a 

importância de se realizarem estudos epidemiológicos sobre traumas maxilofaciais, 

pois estes auxiliam na verificação periódica da etiologia das fraturas faciais, ajudam a 

avaliar  a proficiência de medidas de segurança rodoviária, delineam o padrão de 

comportamento das pessoas de diferentes culturas e ajudam a recomendar maneiras de 

prevenção (Telfer et al; 1991). 

Por fim, tem sido reportado a frequência e a gravidade de lesões maxilofaciais 

obtidas de estudos em hospitais. No entanto, as investigações em Departamentos de 

Medicina Forense são escassos e geralmente tratam-se de estudos de mortalidade 

(Caldas et al., 2008),  o que justifica a realização do presente trabalho. Os exames de 

corpo de delito que dão origem aos laudos de lesão corporal têm como objetivo 

esclarecer a existência de nexo causal entre o dano, o fato gerador e as consequências 
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resultantes. Caso a lesão corporal tenha resultado em ofensa à integridade física, 

provocando debilidade permanente de membro, sentido ou função, os laudos devem 

possuir descrições destas consequências. Portanto, nos casos de lesão corporal, o 

exame odontológico é complementar ao do médico-legista, para que as lesões que 

atingiram o complexo bucomaxilo-facial sejam avaliadas (Cintra, 2004). Nesse cenário, 

justifica-se a realização da presente tese em virtude da importância da sumarização 

sistemática de dados obtidos de estudos prévios sob a temática trauma facial decorrente 

de violência. Além disso, considerando-se que a vasta maioria das investigações sobre  

trauma no complexo maxillofacial tem sido realizada em serviços hospitalares, também 

justifica-se a realização de um estudo retrospectivo inédito sobre aspectos odontolegais 

de traumas bucomaxilofaciais oriundos da Perícia Forense do Estado do Ceará 

(PEFOCE).  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral  

 

 Avaliar as características epidemiológicas e aspectos forenses de lesões no 

complexo bucomaxilofacial obtidas da PEFOCE .  

2.2 Objetivos específicos 

 

 Realizar uma revisão sistemática sobre trauma facial relacionado a violência 

oriundo de estudos realizados em órgãos forenses. 

 Determinar a frequência absoluta e relativa das lesões bucomaxilofaciais 

obtidas da PEFOCE; 

 Determinar o perfil sociodemográfico e fatores etiológicos relacionados âs 

lesões bucomaxilofaciais obtidas da PEFOCE; 

 Determinar a distribuição das fraturas faciais segundo variáveis 

sociodemográficas, fatores etiológicos e fatores de risco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. CAPÍTULO 
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 Esta tese está baseada no Artigo 46, do Regimento Interno do Programa de Pós-

Graduação da Universidade Federal do Ceará, que regulamenta o formato alternativo 

para dissertações e teses, e permite a inserção de artigos científicos de autoria ou co-

autoria do candidato. Por se tratar de pesquisa envolvendo seres humanos, os 

protocolos utilizados neste trabalho foram submetidos à apreciação e foram 

devidamente aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do 

Ceará/ PROPESQ (CAAE N
0
 62363816.6.0000.5054). Desta forma, a presente tese 

é composta por dois artigos científicos redigidos de acordo com a revista científica 

escolhida. 

 

4.1 Capítulo 1 

“Injúrias maxilofaciais decorrentes de violência observadas em Centros de 

Ciências Forenses: uma revisão sistemática”  

Este artigo seguiu as normas de publicação do periódico Journal of Interpersonal 

Violence (ISSN: 0886-2605). 

 

 

 

4.2 Capítulo 2 

“Perfil sociodemográfico e caracterização odontolegal de lesões no complexo 

bucomaxilofacial obtidas de um instituto de ciências forenses brasileiro: análise 

retrospectiva de 12 anos”  

Este artigo seguiu as normas de publicação do periódico Dental Traumatology (ISSN 

1600-9657). 
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Objetivo: O objetivo desse trabalho foi realizar uma revisão sistemática sobre trauma 

facial relacionado a violência, observado em centros forenses.   Materiais e métodos:  

Foi realizada uma revisão cadastrada na plataforma PROSPERO (CRD42018087331) 

utilizando-se das bases de dados Pubmed, Scielo, Lilacs e Cochrane. As palavras-

chave foram ―forensic science‘‘,‗‘violence‘‘,‗‘face‘‘,‗‘injury‘‘ e ‗‘trauma‘‘. Foram 

incluídos estudos observacionais sem restrição de gênero, idioma e ano de publicação. 

Além disso, as listas de referências dos artigos elegíveis também foram checadas. 

Resultados: Dos 143 artigos iniciais, selecionaram-se 8 após leitura de títulos e 

resumos, seguindo um processo de seleção de duas fases. Os trabalhos foram 

publicados entre 2007 e 2018 e a maioria reportou indivíduos vítimas de violência 

física do sexo feminino, na terceira e quarta décadas de vida, casadas e que 

trabalhavam fora de casa. Em relação à agressão, esta geralmente ocorre no ambiente 

domiciliar sendo executada por homens, normalmente parceiro íntimo da vítima, que 

utiliza a força física através de socos e chutes durante a agressão. Em relação ao 

complexo craniofacial, as lesões resultantes acometiam principalmente a região da 

cabeça sendo a face o local de predileção na maioria dos estudos. Lesões de tecidos 

moles faciais como os hematomas e contusões foram fortemente associado aos lábios, 

sendo mais prevalentes do que traumas dentoalveolares e fraturas faciais. Conclusão: 

A presente revisão, mostrou o alto índice de violência associada com injúrias 

maxilofaciais e ressalta a importância dos estudos odontolegais frente ao trauma facial 

decorrente de violência física. 

Palavras-chave: Violência; Violência doméstica; Ofensa Sexual; Trauma Facial; 

Ciência Forense.  
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Introdução 

 

O relatório mundial sobre violência e saúde define a violência como sendo o 

uso da força ou poder físico, real ou através de ameaça contra si mesmo ou outra 

pessoa, contra um grupo ou comunidade que resulte ou tenha um alta probabilidade de 

resultar em ferimentos, morte, danos psicológicos, deficiência no desenvolvimento ou 

privação (d'Avila et al., 2016). A violência é um fenômeno mundial, caracterizado 

como um problema de saúde pública e considerado um dos principais responsáveis por 

perdas econômicas para as vítimas, suas famílias e todo o país (WHO
a
, 2014). Segundo 

a Organização Mundial da Saúde (OMS), a cada ano, mais de 1,3 milhões de pessoas 

morrem e muitos indivíduos sofrem ferimentos não fatais como resultado dessa ação 

(WHO
a
, 2014; WHO

b
, 2014; Santos et al., 2018).  

Existem diferentes classificações para violência e uma das mais utilizadas a 

divide em duas categorias: violência doméstica e violência comunitária. A primeira 

ocorre entre membros da família ou parceiros íntimos, geralmente dentro de suas 

residências, enquanto o segundo é relacionado com comportamento criminoso, como 

agressões, brigas, tráfico de drogas e armas de fogo, entre indivíduos que podem ou 

não se conhecer (Nóbrega et al., 2018).  

A violência pode ocorrer de várias maneiras, sendo a agressão física a mais 

comum (Santos et al., 2018), e geralmente inclui atos físicos, como socos, chutes, 

empurrão, sufocamento, mordida e queimaduras que causam danos físicos ou morte 

(d'Avila et al., 2016). Com relação às lesões resultantes da violência o trauma na região 

da face representa um evento bastante comum, tendo uma elevada prevalência tanto 

nos casos de violência doméstica quanto comunitária (Nóbrega et al., 2018). Estudos 

têm indicado que esse tipo de lesão aumentou significativamente, principalmente 

devido ao fato de ser a região mais exposta e desprotegida do corpo (Silva et al., 2015). 
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A face é provavelmente o alvo para maioria dos atos de agressão física pois é 

facilmente alcançável devido à sua localização na mesma altura que o braço levantado 

do agressor (Santos et al., 2018; Ferreira et al., 2014; Goulart et al., 2014). Também foi 

sugerido que o agressor, conscientemente ou inconscientemente, deseja afetar a 

autoestima da vítima(Santos et al., 2018; Nóbrega et al., 2017; Bernardino et al., 2017).  

Dessa forma, diante da relevância em se estudar os possíveis agravos ao 

complexo crânio-maxilo-facial decorrentes de violência física, e pelo fato de serem 

escassas revisões de literatura sistemáticas abordando tal aspecto, o objetivo desse 

trabalho foi realizar uma revisão sistemática sobre trauma facial relacionado a 

violência e oriundo de estudos realizados em órgãos forenses.  

 

Materiais e métodos 

 

Protocolo e registro 

Esta revisão sistemática foi preparada de acordo com o Prefered Reporting 

Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA). O guia PRISMA 

estabelece os principais itens que garantem uma escrita transparente e completa de 

revisões sistemáticas. O protocolo foi registrado no International Prospective Register 

of Systematic Reviews (PROSPERO) sob a referência nº CRD42018087331.  

 

Informações da pesquisa e estratégia de busca 

 Os critérios de inclusão para esta revisão foram estudos observacionais que 

relacionaram fraturas faciais e violência, encontrados após busca com as palavras-

chaves ―violência‖, ―ofensa sexual‖, ―lesão maxilofacial‖, ―violência doméstica‘‘, 

―trauma facial‘‘ e ―ciência forense‖. O algorítimo de busca utilizado foi: 
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("violence"[MeSH Terms] OR "violence"[All Fields]) AND ("forensic 

dentistry"[MeSH Terms] OR ("forensic"[All Fields] AND "dentistry"[All Fields]) OR 

"forensic dentistry"[All Fields]). Não houve restrição de ano de publicação ou idioma.   

 Os seguintes estudos foram excluídos: relatos de casos, série de casos, opiniões 

pessoais, cartas ao editor, revisões de literatura e estudos com dados insuficientes (por 

exemplo, ausência de informação quanto ao tipo de fratura, local do estudo e tipo de 

violência) 

Um vocabulário controlado (mesh terms) e palavras chaves foram utilizadas na 

estratégia de busca, baseada nos seguintes componentes da estratégia PICOS: 

1) Participantes (P): indivíduos acometidos por trauma facial. 

2) Intervenção (I): trauma facial decorrente de violência 

3) Comparação ou controle (C): não aplicável. 

4) Outcome (O): dados epidemiológicos relacionados aos traumas faciais. 

5) Tipos de estudos incluídos (S): Estudos observacionais. 

Foi realizada uma busca no dia 05 de março de 2018, em cada uma das 

seguintes bases de dados eletrônicas: PubMed, LILACS, Scielo e Cochrane. Após as 

buscas, todas as referências encontradas foram manipuladas pelo software de 

manipulação de referências EndNote (Thomson Reuters, Philadelphia, PA, USA) e os 

estudos encontrados em mais de uma base de dados (duplicados) foram removidos. A 

estratégia de busca, juntamente com a data da pesquisa, foi apropriadamente 

modificada para cada base de dados a fim de identificar os estudos elegíveis.  

 

Seleção dos estudos e processo de coleta de dados 
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 Esta revisão iniciou através da definição de uma pergunta de partida para 

direcionar a busca na literatura a ser conduzida (Quais aspectos estão relacionados à 

interface ―trauma facial e violência‖?).  

A versão completa de estudos que atendiam aos critérios de elegibilidade foram 

acessados para avaliação e extração de dados. Dois pesquisadores (C.D.L.S. e 

R.B.V.P.) extraíram as informações relevantes sobre o desenho dos estudos, 

participantes e amostra. Os examinadores foram treinados para aplicarem os critérios 

de seleção dos estudos que aconteceu em duas fases. A Fase 1 envolveu a análise de 

títulos e resumos de todos os artigos oriúndos das bases de dados com o objetivo de 

selecionar os estudos a serem lidos integralmente. A Fase 2 envolveu a leitura 

completa dos artigos selecionados na Fase 1 para avaliar a elegibilidade de acordo com 

os critérios de inclusão e exclusão estabelecidos. Dois autores (C.D.L.S. e R.B.V.P.) 

participaram de forma independente em ambas as fases. Na fase 2 uma busca manual 

adicional nas referências dos estudos selecionados após a leitura integral foi realizada 

por dois pesquisadores com o objetivo de encontrar possíveis artigos inadvertidamente 

omitidos durante as buscas nas bases de dados. Na duas fases, qualquer discordância 

entre os dois pesquisadores foi resolvida por um terceiro autor (F.W.G.C.) 

 Os estudos que atendiam aos critérios de inclusão foram criteriosamente 

analisados por dois autores (C.D.L.S. e R.B.V.P.) independentemente. Um checklist 

customizado foi previamente confeccionado com as variáveis de interesse do estudo, 

sendo utilizado para a extração os seguintes dados: ano de publicação do artigo, revista 

na qual o trabalho foi publicado, país de origem da pesquisa, período do estudo, 

amostra, mecanismo de agressão, sexo das vítimas, média de idade das vítimas, estado 

civil, profissão, escolaridade, residência da vítima, sexo do agressor, relação pessoal 

entre agressor e vítima, meio utilizado para a agressão, local da agressão, período/dia 



 

 

25 

da semana no qual se estabeleceu a agressão, região do corpo afetada, prevalência de 

ocorrência de trauma facial e caracterísiticas inerentes ao trauma de face. 

   

Risco de viés entre os estudos 

 Os estudos que mostraram risco de viés de moderado a baixo foram separados e 

incluídos em uma meta-análise em relação à prevalência do sexo da vítima, associação 

com o cônjuge e prevalência de trauma de face. 

 

Síntese dos resultados 

 Os dados foram importados para o programa Excel (Microsoft Corporation, 

Redmond, WA) e foram obtidos frequências relativas e absolutas. A metanálise foi 

realizada através do programa MedCalc® 18.2.1 (MedCalc, Ostend, Belgium), 

adotando-se um .  

 

Resultados 

Seleção dos estudos 

 A busca resultou em um total de 143 artigos. Desses, 19 foram removidos por 

estarem em mais de uma base de dados (duplicados). Os demais 124 artigos foram 

selecionados pela leitura de títulos e resumos. Um total de 88 estudos foram excluídos 

por não preencherem todos os critérios de inclusão. Finalmente, após leitura integral 

dos 36 artigos, 8 permaneceram para análise qualitativa. Esta revisão sistemática foi 

organizada de acordo com uma técnica utilizada pelos autores para elucidar cada 

tópico da discussão distintamente. Os resultados da busca estão apresentados no 

fluxograma de busca (Figura 1). A estratégia de busca, bem como as informações 

referentes à busca em cada base de dados está apresentada na tabela 1.  
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Características dos estudos  

Todos os trabalhos incluídos foram estudos transversais observacionais publicados no 

período de 2007 à 2018, desses, seis foram realizados com análise de dados 

secundários retrospectivos e dois estudos coletaram os dados a partir de questionários 

aplicados prospectivamente (Tabela 1). Além disso, a maioria dos estudos foi realizada 

em países do continente europeu (n=6), um estudo do continente asiático e um estudo 

foi realizado na América do Sul. A média do período de estudo avaliado foi de 

4,29±2,29 anos (variando entre 1 e 8 anos). 

 

Resultado individual dos estudos 

Na presente revisão houve uma prevalência de estudos em que o mecanismo de 

agressão foi a violência doméstica (n=4 artigos), seguido de violência interpessoal 

(n=2 artigos), tortura (n=1 artigo) e ofensa sexual (n=1 artigo). Obteve-se um total de 

7445 casos descritos entre os estudos (média de 930,63±54,94), sendo constatado uma 

maior ocorrência em mulheres (n=5465) em comparação ao sexo masculino (n=1980) 

(Tabela 2).  A média mínima de idade foi 13,21 anos e a máxima foi 39,49 anos. Em 

relação ao status marital, a média das porcentagens evidenciou um valor maior para o 

status casado (61,87%), seguido de solteiro (36,95%), divorciados (13,6%) e viúvos 

(1,8%) considerando-se os estudos nos quais tais informações puderam ser obtidas. 

Além disso, com relação ao vínculo empregatício, a média das porcentagens 

evidenciou um valor maior para a categoria dos empregados (49,93%), seguido das 

donas de casa (37,45%), serviços domésticos (32,5%) e desempregados (21,3%). 

Considerando-se a Tabela 3, em relação ao sexo do agressor, todos os estudos 

mostraram prevalência para o sexo masculino, geralmente cônjuge das vítimas e que 
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usaram de força física para provocar as lesões por meio de socos e chutes. O local mais 

prevalente em que ocorreram as agressões foi na residência da vítima e no período da 

noite (Tabela 3). 

As lesões resultantes das agressões acometeram principalmente mais de uma 

região do corpo, sendo a face uma das regiões mais afetadas entre os estudos incluídos 

na presente revisão sistemática. A prevalência do trauma de face variou de 13 a 84,8%, 

exibindo média de 42%. As injúrias faciais quando estavam relacionadas à violência 

doméstica e ofensa sexual foram mais comumente associadas aos hematomas e 

contusões em tecidos moles. Nos casos de tortura foi observado que lesões em tecido 

duro da face eram mais relacionadas a fraturas dentárias e de ossos maxilares (Tabela 

4). 

Com base nas meta-análises realizadas (Figuras 2 e 3), pôde-se observar 

significativa heterogeneidade tanto nas amostras representando a prevalência de 

ocorrências em mulheres (99,80%, p<0,001), como realizadas por cônjuges (99,52%, 

p<0,001) e com trauma facial (99,17%, p<0,001). 

A prevalência geral de mulheres como vítimas das ocorrências foi de 86,36% 

(95% IC = 63,51 – 98,83) estando apenas o estudo de Curca et al. com a prevalência 

dentro da dispersão média encontrada (89,04%, IC 95% = 84,13 – 92,85%). 

Dos trabalhos que relataram a prevalência de quem realizou a agressão o 

cônjuge/parceiro mostrou uma prevalência geral de 92,24% (IC 95% = 74,98 – 99,83) 

estando os trabalhos de Alempijevic et al. (97,34%, IC 95% = 92,43 – 99,44) e de 

Vidal et al. (77,09, IC95% = 72,25 – 78,85) dentro da dispersão média encontrada. 

Já a prevalência de trauma em face foi de 40% (IC 95% - 27,22 – 53,51), 

apresentando só trabalhos de Regueira-Diéguez A et al. (45,87%, IC 95% = 41,77 – 
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50,02) e Bernardino ÍM et al. (45,99%, IC 95% = 43,32 – 48,68) dentro da dispersão 

média encontrada. 

 

Discussão 

A violência tem se tornado cada vez mais evidente e causa alarme entre muitos 

setores de sociedade. Manifestações de violência são muitas vezes apreciadas pela 

pobreza, desigualdade social e segregação urbana, que parecem ser elementos 

explicativos do perfil social das vítimas e agressores (Sousa et al., 2016). Dentre os 

artigos selecionados para a presente revisão, a maior parte deles mostraram a violência 

cometida pelo parceiro íntimo sendo a mais prevalente, mas também observamos 

trabalhos em que o mecanismo de agressão foi a violência interpessoal, a ofensa sexual 

e a tortura.  

O trauma na região da face representa um evento bastante comum nos casos de 

violência, principalmente em agressões pelo parceiro íntimo e violência comunitária 

(Nóbrega et al., 2018; Vives-Cases et al., 2011). Além disso, pode afetar a qualidade 

de vida das vítimas, resultando em conseqüências físicas, funcionais e psicológicas 

como cicatrizes, necessidade de usar próteses, incapacidade de mastigar ou engolir e 

deixar as vítimas com dificuldades de socialização a ponto de se evitar contato íntimo 

com outras pessoas (Bernardino et al., 2018; Caldas et al., 2010). Nessa revisão 

observou-se que a região da face foi acometida por trauma com prevalência variando 

de 13% até 84,8%das vítimas, concordando com outros estudos que relatam 50,4% 

(Saddki et al., 2010) e 27,7% (Silva et al., 2016) das vítimas tendo a face como alvo 

das agressões.  

Lesões de tecidos moles da face foram as mais frequentes, e trauma em mais de 

um terço do rosto era o mais comum (Nóbrega et al., 2018; Silva et al., 2016), Caldas 
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et al. relatou 80,1% das lesões foram no tecido mole e Bernardino et al. afirmou que a 

face foi acometida em mais de um terço (41,3%) dos casos e que o tecido mole da face 

foi lesado em 96,1%. Em um estudo realizado no Brasil com base em dados forenses 

relataram que as lesões mais prevalentes entre as mulheres vítimas de violência 

doméstica foram edema, fratura, luxação dentária e hematomas (Silva et al., 2016). 

Dentre essas lesões foi observado nesta revisão dados semelhantes como hematomas, 

contusão e abrasão. Um estudo de  Curca et al. (2012)  observou os hematomas 

aparecendo mais frequentemente na região periorbitária, seguida dos lábios e couro 

cabeludo. É importante enfatizar que embora esses padrões causem pequenos traumas, 

essas lesões precisam de atenção, pois podem afetar a autoestima da vítima e gerar 

intenso sofrimento emocional e social (d'Avila et al., 2016). Somente em um trabalho 

constante na presente revisão sistemática não foi observado resultado semelhante que 

colocou os traumas dentoalveolares e fratura dos maxilares como mais prevalente o 

que pode ser explicado pelo mecanismo do trauma relacionado a situações de tortura 

(Arge et al., 2014).  

Em relação ao sexo mais acometido existe uma tendência de relação com o tipo 

de violência (Bernardino et al., 2017). Estudos prévios realizados no Brasil e nos EUA 

apontaram os homens como os mais envolvidos em situações de violência comunitária 

e mais propensos do que as mulheres a sofrerem assaltos e violência por pessoas 

desconhecidas (Bernardino et al., 2017; Silva et al., 2014; Iverson et al., 2013). Nessa 

revisão o sexo masculino foi vítima com maior prevalência nos casos em que o 

mecanismo de agressão foi a tortura e a violênica interpessoal corroborando com os 

estudos anteriores (Regueira-Diéguez et al., 2015; d'Avila et al., 2016). Nos casos de 

violência doméstica e ofensa sexual as maiores vítimas foram as mulheres (Bernardino 

et al., 2018; Caldas et al., 2012; Curca et al, 2012; Regueira-Diéguez et al., 2015; 
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Alempijevic et al., 2007; Kiani et al., 2014). Curca et al, (2012) relatou que a maioria 

dessas vítimas foi do sexo feminino, com cerca de 40 anos e foram atingidos 

geralmente na área da face da cabeça e do pescoço, A vítimas de violência pelo 

parceiro íntimo teve a média de idade variando de 24,1 a 40 anos (Bernardino et al., 

2018; Caldas et al., 2012; Curca et al, 2012; Regueira-Diéguez et al., 2015; 

Alempijevic et al., 2007; Kiani et al., 2014).  Estes resultados estão de acordo com 

outros dados publicados anteriormente que mostram as vítimas adultas estando em 

maior risco para violência por parceiro íntimo (Caldas et al., 2012; Regueira-Diéguez 

et al., 2015). 

Considerando-se os estudos nos quais as informações do status marital puderam 

ser obtidas, a média das porcentagens evidenciou uma prevalência de traumas faciais 

para o status casado (61,87%), resultado diferente ao encontrado por Silveira Esses et 

al. (2017) em que mostrou que indivíduos sem vínculo matrimonial foram mais 

acometido por injurias maxilofaciais.  

As altas taxas de ofensores do sexo masculino é uma característica marcante 

dos estudos que avaliam a violência interpessoal, constatando que mais da metade dos 

perpetradores são do sexo masculino (d'Avila et al., 2016). Quando há prevalência de 

violência contra as mulheres ela geralmente é praticada por homens sendo este o 

marido, namorado ou parceiro íntimo da vítima (d'Avila et al., 2016), o que é 

consistente com os dados relatado por outros estudos (Nóbrega et al., 2018; Caldas et 

al., 2012; García-Moreno et al., 2015). Nesse sentido, as agências governamentais 

devem desenvolver estratégias envolvendo homens em oportunidades educacionais, 

promovendo sua conscientização sobre violência contra as mulheres e promover a 

igualdade de gênero na família, comunidade, sociedade e nível político (Nóbrega et al., 

2018). No presente estudo foram observados dados semelhantes em relação ao fato de 
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que indivíduos do sexo masculino formam os grupos de agentes agressores tanto nos 

casos de violência doméstica quanto no de ofensa sexual (Bernardino et al., 2018; 

Caldas et al., 2012; Curca et al, 2012; Regueira-Diéguez et al., 2015; Alempijevic et al., 

2007; Kiani et al., 2014), bem como em situações de violência interpessoal (Vidal et al., 

2017) e tortura (Arge et al., 2014). Além disso, neste trabalho observou-se que a 

relação mais prevalente entre a vítima e o agressor foi o marido seguido pelo namorado 

e ex-marido (Caldas et al., 2012; Regueira-Diéguez et al., 2015) nos estudos de 

violência doméstica. De uma maneira geral, nos casos em que ocorreu violência 

interpessoal os agressores eram pessoas conhecidas (Vidal et al., 2017). 

A maioria dos eventos violentos ocorreu no ambiente familiar, que coincide 

com outros estudos (d'Avila et al., 2016). Kiani et al. (2014), Curca et al. (2012) e 

Bernardino et al. (2018) mostraram nessa revisão resultado semelhante, e que essas 

residências se encontrava em áreas urbanas. O local de residência da vítima é uma 

variável extremamente importante do ponto de vista epidemiológico (Nóbrega et al., 

2018; Silva et al., 2015). Os resultados revelaram que as mulheres que vivem em áreas 

suburbanas são mais propensas de sofrer trauma maxilofacial. Esse achado pode ser 

entendido considerando que a violência está ligada às condições socioeconômicas de 

uma população e às questões culturais ao estilo de vida e às características do território 

(Nóbrega et al., 2018). Isto é essencial para entender a dinâmica da distribuição sócio-

espacial da violência e condições de vida nas áreas suburbanas, a fim de orientar os 

gestores públicos a desenvolver estratégias visando combater a violência contra as 

mulheres, minimizando os efeitos desses eventos na saúde das vítimas, suas famílias e 

comunidade (Silva et al., 2015). 

A maioria dos eventos violentos ocorreram durante a semana e o horário de 

maior prevalência foi durante a noite. Esse achado pode ser explicado pelo fato de que 
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o  consumo de álcool e drogas é geralmente maior durante esse período do dia, 

contribuindo para o aumento da incidência de violência interpessoal (d'Avila et al., 

2016; van den Bergh et al., 2012). Os resultados dessa revisão confirmaram essa 

afirmação do turno noturno como mais comum para as agressões (Bernardino et al., 

2018; Curca et al., 2012; Regueira-Diéguez et al., 2015).  

Os agressores utilizam mais comumente a força física, como chutar, empurrar e 

socar (d'Avila et al., 2016). Um estudo realizado no Instituto Nacional de Medicina 

Forense de Portugal também mostrou que o tapear ou bater era a modalidade mais 

comum de violência física (Nóbrega et al., 2017; Caldas et al., 2012). Em 

concordância, Arge et al. (2014), Caldas et al. (2012) e Regueira-Diéguez et al. (2015), 

trabalhos dessa revisão, mostraram que soco, pontapés, empurrão e tapas foram mais 

utilizados para agredir as vítimas. O uso de arma branca e de fogo são incomuns, no 

entanto esses casos podem ser interpretados como uma tentativa clara de matar a 

vítima, considerando a potencial letalidade e o poder destrutivo do instrumento 

utilizado (Nóbrega et al., 2018; Silva et al., 2016). 

 

Conclusão 

 A maioria dos estudos da presente revisão reportou que as principais vítimas de 

violência são mulheres casadas na terceira e quarta décadas de vida. A agressão 

geralmente ocorre no ambiente domiciliar sendo executada por homens, normalmente 

seus parceiros íntimos que utilizam a força física através de socos. As lesões 

resultantes acometem principalmente a face e as lesões de tecido mole como os 

hematomas e contusões foram mais prevalentes do que traumas dentoalveolares e 

fraturas faciais. A presente revisão, portanto, ressalta a importância da conscientização 
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pública sobre a violência física contra mulheres e bem como os estudos odontolegais 

frente ao trauma facial decorrente de violência física. 
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FIGURAS  E LEGENDAS 

Figura 1: Fluxograma de busca de artigos adotadas nesse estudo. 
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Figura 2. Forest Plot das prevalências de ocorrência de violência entre os estudos, bem 

como aquelas realizadas por conjuges, além da ocorrência de trauma de face. 
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Figura 3. Funnel Plot evidenciando a dispersão média das prevalências de ocorrência 

de violência entre os estudos, bem como aquelas realizadas por conjugues, além da 

ocorrência de trauma de face. 
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TABELAS E LEGENDAS 

 

Tabela 1. Características dos artigos selecionados segundo ano de publicação, periódico, país de origem, desenho/período dos estudos. 

Autores 
Ano de 

Publicação 
Revista 

País de 

origem 
Tipo de estudo 

Período 

do estudo 

Alempijevic  

et al 
2007 

Journal of Forensic and Legal 

Medicine 
Servia Transversal retrospectivo 5 anos 

Caldas et al. 2012 Forensic Science International Portugal Transversal retrospectivo 1 ano 

 

Arge et al. 
2014 Torture Dinamarca Transversal retrospectivo 5 anos 

 

Kiani et al. 
2014 Am J Forensic Med Pathol Irã 

Transversal prospectivo 

(questionário) 
NI 

 

 

Curca et al. 

2015 Journal of Interpersonal Violence Romênia 
Transversal prospectivo 

(questionário) 
2 anos 

Regueira-Diéguez et al. 2015 
Journal of Forensic and Legal 

Medicine 
Espanha Transversal retrospectivo 8 anos 

Vidal et al. 2017 Journal of Interpersonal Violence Portugal Transversal retrospectivo 5 anos 

Bernardino et al. 2018 Legal Medicine Brasil Transversal retrospectivo 4 anos 

NI, não informado.      
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Tabela 2. Características dos estudos segundo mecanismo de agressão, amostra, média de idade, estado civil, profissão, escolaridade e residência da vítma. 

Autores 
Mecanismo da 

Agressão 

Número de 

casos 
Sexo das vítimas 

Média de 

Idade da 

vítima 

Estado civil Profissão Escolaridade 
Residência 

da vítima 

Alempijevic  

et al 
Ofensa sexual 113 113 mulheres 24,1 NI NI NI NI 

Caldas et al. 
Violência 

interpessoal 
2489 69,7% mulheres 33,7 

Casados (46,9%) 

Solteiros (39,2%) 

Divorciados (12,1%)  

viúvos (1,8%) 

Serviços domésticos 

(32,5%); 

desempregado 

(19,3%) 

NI NI 

Arge et al. Tortura 33 
4 mulheres;29 

homens 
33 NI NI NI NI 

Kiani et al. Violência doméstica 500 500 mulheres 32,02 Casada 100% 

Dona de casa  

(69,2%) 

Trabalho fora de casa 

(30,8%) 

Ensino médio 

(40%) 
NI 

Curca et al. Violência doméstica 219 89% mulheres 39,49 NI NI NI NI 

Regueira-

Diéguez et al. 
Violência doméstica 582 582 mulheres 37 

Casada (38,7%) 

Solteira(34,7%) 

Separado ou 

divorciado (15,1%) 

Dona de casa  

(5,7%) 

trabalho fora de casa 

(39,7%); 

Desempregada 

(23,3%) 

NI 

Área urbana 

(55,8%) 

Semi-urbana 

(11,9%);  

Rural  

(31,3%) 

Vidal et al. 
Violência 

interpessoal 
2.148 

masculino 

(54,61%) 
13,21 NI NI NI NI 

Bernardino et al. Violência doméstica 1361 1361 mulheres 

menor que 

28 anos 

(51,7%) 

Solteiras, viúvas ou 

divorciadas (53,3%) 

Trabalho fora de casa 

(79,3%) 

até 8 anos de 

estudo 

(64,4%) 

Área urbana 

(75,7%) 

NI, não informado.
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Tabela 3. Características dos estudos segundo sexo do agressor, relação entre agressor e vítima, e variáveis relacionadas à agressão. 

 

Autores 
Sexo do 

agressor 

Relação entre 

agressor e vítima 

Meio utilizado para 

a agressão 
Local da agressão Período do dia 

Dia da 

ocorrência 

Alempijevic  

et al 
Masculino 

 NI 
NI NI NI NI 

Caldas et al. Masculino 

cônjuge (58,4%), 

namorado (21,7%),  

ex-cônjuge (17,5%)  

outros (2,4%) 

Soco e tapa (44,6%) NI NI NI 

 

Arge et al. 
Masculino 

NI  

Socos (36,4%) 

Socos e pontapés 

(18,2%) 

NI NI NI 

 

Kiani et al. 
Masculino 

Cônjuge (100%) 
NI Residência NI NI 

 

 

Curca et al. 

Masculino 

 NI 

NI Residência Noturno NI 

Regueira-Diéguez et 

al. 
Masculino Cônjuge (39,6%%); 

Namorado ( 33.3%);  

ex-cônjuge (15,6%) 

 

Empurrão (59,8%) 

Tapa (26,6%) 

Soco (19,1%) 

Chute (14,5%) 

NI 
Noturno (38,5%); 

Vespertino (28,6%) 

Final de semana 

(48,5%) 

Vidal et al. Masculino 
Desconhecido 

(21,97%); Conhecido 

(77.1%) 

NI 

Lugares públicos (45,5%) 

Residência (37,4%) 

Escola (15,7%) 

Transporte escolar (1,4%) 

NI NI 

Bernardino et al. Masculino 
Parceiro/Namorado 

(61,1%) 
NI Residência (74,2%) Noturno (60,5%) 

Durante a  semana 

(62,5%) 

NI, não informado.
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Tabela 4. Resumo das lesões provocadas associada a violência  

Autores Região do corpo afetada 
Trauma 

facial 
Tipo de trauma de face 

Alempijevic  

et al 

Extremidades (32%) 

Tórax (7%) 

Escalpe (5,3%) 

Pescoço (7,1%) 

23% Abrasão (3%), hematoma (17%) e contusão (6%) 

Caldas et al. 
 

13% Lesões de tecido mole (80,1%) 

 

Arge et al. 
NI 84,8% Trauma dentoalveolar (97%); fratura de mandîbula (6%); 

 

Kiani et al. 

 

Outras partes do corpo (20,7%) 
23,6% Hematoma (53,8%) 

 

Curca et al. 

 

Apenas uma parte do corpo (47,95%) 

Mais de uma parte do corpo(46,58%) 

69,7% Hematoma (NI %)  

Regueira-Diéguez 

et al. 

 

Cabeça (19,9%) 

Pescoço (28,3%) 

Tórax (31,2%) 

Membros superiores (48,9%) 

Membros inferiores (24,4%) 

 

45,9% Contusão (74,3%) 

Vidal et al. 

 

Cabeça (15%) 

Pescoço (6,6%) 

Tórax (10,8%) 

Membros superiores (6,7%) 

Membros inferiores (7,2%) 

 

26,1% NI 

Bernardino et al. 

Mais de uma região acometida(50,3%) 

Isolado na cabeça (22%) 

Membros superiores (15,7%) 

46% Lesões de tecido mole (96,1%) 

NI, não informado.  
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Resumo 

Objetivo: O presente estudo objetivou determinar a prevalência de trauma facial, 

fatores de riscos associados e a tipificação das lesões corporais em indivíduos, 

periciados em um instituto de ciências forense brasileiro durante 12 anos. Materiais e 

métodos: A coleta de dados foi realizada na unidade de Perícia Forense do Estado do 

Ceará no periodo de 2006-2017 através da observação dos livros de registros de 

exames dos odontolegistas sendo preenchido um formulário especificamente 

elaborado para registro de dados sobre trauma facial, sendo registrado dados 

sociodemográficos, dados relacionados ao agente etiológico e as lesões resultantes da 

lesão corporal Resultados: Foram identificados 1.031 exames de lesões corporais, a 

maioria relacionado com agressão física (p < 0,001), vítima do sexo masculino (p < 

0,001), idade entre 21-30 anos (p < 0,001), trabalhador assalariado (p < 0,001) 

portando principalmente lesão de tecido mole e dentoalveolar. Nos exames 

relacionados a agressão prevaleceu a violência doméstica (p < 0,001) perpetrado pelo 

companheiro da vítima (p < 0,001) utilizando objeto contuso (p < 0,001) durante a 

agressão e diretamente associada a lesão em tecido mole (p < 0,001).  Nos acidentes 

de trânsito o tipo mais comum foi o acidente de motocicleta (p < 0,001), em dias úteis 

(p = 0,036), no turno da noite (p = 0,134) e mostrou associação significante com as 

fraturas ósseas (p = 0,001). Conclusão: Injúrias maxilofaciais obtidas de um centro de 

ciências forenses brasileiro associaram-se significantemente com fatores 

sociodemográficos e etiológicos.   

Palavras-chave: Odontologia legal, Traumatismos faciais, Estudos epidemiológicos, 

Violência, Saúde pública. 
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Introdução 

Os traumatismos por causas externas representam um dos maiores desafios 

para os serviços de saúde pública em diferentes regiões do mundo
1-3

. Diariamente nos 

países desenvolvidos e em desenvolvimento milhares de pessoas são vítimas de 

violência interpessoal ou se envolvem em acidentes de trânsito, sobrecarregando os 

serviços de saúde
1,4

 Traumas na região da face, da cabeça e do pescoço geralmente 

são os mais prevalentes, afetando, em sua grande maioria, populações vulneráveis, e 

envolvendo uma região anatômica que define em grande parte a percepção da 

autoimagem e identidade do indivíduo, estando frequentemente associada com dano 

persistente
5
. 

As desordens do complexo maxilofacial provenientes do trauma se destacam 

por uma alta incidência e diversidade de lesões, bem como por estarem geralmente 

associadas a um grau severo de morbidade, perda de função e ônus financeiro
6
. Em 

um estudo realizado nos Estados Unidos, observou-se que os custos relacionados ao 

tempo de internação e ao tratamento cirúrgico das fraturas faciais indicaram um 

consumo extenso de recursos hospitalares
7
.  Em termos gerais, a injúria maxilofacial é 

um agravo à saúde que apresenta epidemiologia, fisiopatologia, morbidade e 

mortalidade investigadas por diversos pesquisadores
1,3-4

. Sua epidemiologia pode 

variar amplamente, sendo dependente de vários fatores, incluindo a cultura, status 

socioeconômico e densidade populacional. Seu tratamento é complexo e requer uma 

assistência individualizada; entretanto, é considerado um agravo com alto potencial 

para ser prevenido
1-8

. 

Nesse contexto, ressaltar a importância dos estudos epidemiológicos dos 

traumas maxilofaciais auxilia na identificação do perfil etiológico, ajuda a avaliar a 
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eficiência de medidas de segurança rodoviária, delineia o padrão de comportamento 

das pessoas de diferentes culturas sobre os fatores associados, bem como contribui 

para o estabelecimento de medidas socioeducativas de caráter preventivo relacionadas 

às políticas de segurança pública
9
.  

Estudos epidemiológicos sobre injúrias maxilofaciais realizada com registros 

de centros de ciência forense é considerado raro
6
. Dessa forma, este estudo teve como 

objetivo caracterizar as injúrias maxilofaciais por meio dos dados de morbidade de 

vítimas que compareceram a um serviço forense no intuito de realizar um exame de 

corpo de delito decorrente de agressão ou acidente de trânsito .  

 

Materiais e métodos 

Foi realizado um estudo epidemiológico retrospectivo de caráter observacional 

e transversal em um centro de medicina e odontologia legal (Perícia Forense do 

Estado do Ceará – PEFOCE, Brasil) no período de 2006 à 2017. O presente estudo foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Ceará 

(Número do Parecer: 1.893.954). 

A coleta de dados foi realizada através da observação dos livros de registros de 

exames periciais dos odontolegistas e das guias policiais anexadas aos laudos periciais 

de modo a preencher um formulário especificamente elaborado para registro de dados 

sobre trauma facial (apêndice 1), sendo registrado dados sociodemográfico, 

relacionados ao agente etiológico, lesões resultantes do trauma e determinar a 

tipificação do dano de acordo com o  artigo 129 do Código Penal brasileiro a partir 

das respostas dos peritos aos quesitos, sendo este um dos itens que compõem o exame 

de lesão corporal. 
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Os dados sóciodemográficos coletados foram: sexo, idade e estado civil, 

profissão, escolaridade e procedência do periciando. As informações relacionadas ao 

agente etiológico foram agrupadas em acidentes de trânsito, agressão física e outros. 

Com base nas lesões resultantes foram obtidos dados relacionados ao dano 

facial, como: lesão de tecido mole, especificando sua localização, fratura 

dentoalveolar, obtendo informação acerca do tipo de fratura e a quantidade de dentes 

comprometidos, e fratura óssea, determinando o sítio anatômico acometido de acordo 

com a classificação em fratura de mandíbula, de maxila, do complexo zigomático-

orbitário,  do ossos próprios do nariz (OPN), do frontal e  do complexo naso-órbito-

etmoidal (NOE)
12

  

De acordo com o artigo 129 do Código Penal as lesões corporais dividem-se 

em dolosas e culposas, e somente as primeiras têm a subdivisão de leves, graves e 

gravíssimas. As lesões leves, em geral, são pequenos danos superficiais, 

comprometendo apenas a pele, a tela subcutânea e pequenos vasos sanguíneos, têm 

pouca repercussão orgânica e recuperação rápida. As lesões graves geralmente 

causam incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, perigo de vida, 

aceleração do parto e debilidade permanente de um membro, sentido ou função. As 

lesões gravíssima estão associadas a incapacidade permanente para o trabalho, 

enfermidade incurável, perda ou inutilização de membro, sentido ou função, 

deformidade permanente e aborto
10,11

.  

O laudo de lesões corporais é composto dos seguintes quesitos: 1. Há ofensa à 

integridade corporal ou à saúde do paciente? 2. Qual o instrumento ou meio que  

produziu a ofensa? 3. Foi produzido por meio de veneno, fogo, explosivo ou tortura, 

ou outro meio insidioso ou cruel? 4. Resultou em incapacidade para as ocupações 

habituais por mais de trinta dias? 5. Houve perigo de vida? 6. Resultou em debilidade 
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permanente, perda ou inutilização de membro, sentido ou função? 7. Resultou em 

incapacidade permanente para o trabalho, enfermidade incurável ou deformidade 

permanente. A resposta aos quesitos é descrito usando os seguintes termos: 1. SIM 

(quando tem convicção de que ocorreu o que o quesito pergunta) 2. NÃO (quando 

tem convicção de que não ocorreu o que o quesito pergunta) 3. SEM ELEMENTOS 

(quando não tem convicção para responder nem sim, nem não ao que o quesito 

pergunta) 4. PREJUDICADO (quando a pergunta que o quesito faz não se aplica 

àquela situação, ou quando há resposta anterior que prejudique a resposta do quesito) 

5. AGUARDAR (quando a resposta depende de exame laboratorial, da finalização de 

tratamento médico/odontológico, da juntada de documentos médicos/odontológicos 

ou da evolução da lesão, com o objetivo de  reunir os elementos necessários para 

responder ao quesito). Quando no exame de lesão corporal resultarem respostas 

pendentes aos quesitos 4, 6 e 7 um exame complementar de sanidade em lesão 

corporal deverá ser realizado após 30 dias do exame inicial
10,11

. Este exame é 

composto apenas pelos quesitos 1, 2 e 3 e que fazem correspondência aos quesitos 4, 

6 ,7, respectivamente, do exame de lesão corporal inicial
10,11

.   

Os dados foram expressos em forma de frequência absoluta e percentual ou 

média e desvio padrão e comparados por meio dos testes exato de Fisher e qui-

quadrado de Pearson (dados categóricos) ou Mann-Withney e Kruskal-Wallis/Dunn 

(dados não paramétricos), respectivamente. Modelo de regressão logística 

multinomial foi utilizado com as variáveis que mostraram associação significante na 

análise bivariada. Todas as análises foram realizadas adotando uma confiança de 95% 

no software Statistical Packcage for the Social Sciences (SPSS) (versão 20.0 para 

Windows®). 
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Resultados 

Caracterização da amostra 

Um total de 1.031 exames de lesão corporal foram documentadas no período 

de 2006 a 2017. Destas, a maior prevalência foi de exames de lesão corporal por 

agressão física com 461 (44,7%) casos, seguido de outras lesões (n=215, 20,9%), por 

acidente de trânsito (n=208, 20,2%) e os exames de sanidade e lesão corporal (n=147, 

14,3%). A faixa etária das vítimas de maior prevalência foi de 21-30 anos (n=109, 

33,2%), o sexo foi o masculino (n=595, 58,4%) e o estado civil o solteiro (n=192, 

67,4%) (Tabela 1).  

Os mais acometidos foram os trabalhadores assalariados (n=121, 54,5%), com 

ensino médio completo (n=58, 33%) e fator etiológico oriundo de agressão física 

(n=501, 64,3%) (Tabela 2). Dos acidentes, o tipo mais comum foi o acidente de 

motocicleta (n=87, 62,1%), em dias úteis (n=84, 62,7%) e no turno da noite (n=25, 

42,4%) (Tabela 3). Dentre as agressões a violência doméstica foi a mais prevalente 

(n=110, 52,6%) sendo o agressor do sexo masculino (n=176, 88,9%), destes a maioria 

era o próprio companheiro (n=70, 35,5%) e instrumento contuso foi o mais usados 

(n=205, 40,8%). Estas agressões ocorreram majoritariamente em dias úteis (n=68, 

62,4%) no turno da noite (n=32, 43,2%) (Tabela 4). 

Lesão em tecido mole foi constatada em 451 (44,0%) pacientes, fraturas 

ósseas em 174 (17,0%) e do processo dentoalveolar em 661 (64,6%). Lesões sem 

interesse odontolegal foram constatadas em apenas 76 pacientes (7,4%) (Tabela 5). 

Das lesões em tecido mole, as contundentes (n=410, 94,9%) provocando 

principalmente feridas contusas (n=174, 40,7%) e equimoses (n=147, 34,4%) e em 

lábios superior (n=180, 42,2%) e inferior (n=177, 41,5%) (Tabela 6). Das lesões com 

fraturas na face, a localização mais prevalente foi mandíbula (n=92, 8,9%) seguida do 
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complexo zigomático orbitário (n=49, 4,8%) e maxila (n=43, 4,2%) foram as mais 

prevalentes. Das lesões dentárias, as fraturas coronárias (n=339, 33,1%), seguidas de 

avulsão (n=149, 14,6%) e mobilidade (n=147, 14,4%) foram as mais observadas. A 

maioria dos pacientes não teve nenhum dente traumatizado (n=383, 37,1%), no 

entanto 287 (27,8%) e 179 (27,8%) pacientes tiveram respectivamente um e dois 

dentes traumatizados. O número máximo de dentes traumatizados foi 10 (n=4, 0,4%) 

(Tabela 7). 

Com relação às respostas dos peritos aos quesitos dos exames de lesão 

corporal o quesito 1 teve prevalência da existência de ofensa à integridade corporal 

(n=731, n=99,5%), no quesito 2 observamos que o instrumento ou meio que  produziu 

a ofensa mais prevalente foi o contundente (n=709, 80,2%), para o quesito 3 houve 

uma prevalência da resposta de que a lesão não tinha sido produzida por meio de 

veneno, fogo, explosivo ou tortura, ou outro meio insidioso ou cruel (n=662, 90,6%), 

no quesito 4 foi observado uma prevalência de que não resultou em incapacidade para 

as ocupações habituais por mais de trinta dias (n=532, 72,9%) e o perigo de vida foi 

ausente na maioria das vítimas avaliadas no quesito 5 (n=714, 92,7%). Os quesito 6 

(n=338, 45,7%) e 7 (n=335, 45,6%) apresentaram elevada necessidade de retornar 

para novo exame com laudo profissonal e/ou exame complementar. (Tabela 8). As 

respostas dos peritos aos quesitos dos exames de sanidade em lesão corporal o quesito 

1 foi observado uma prevalência de que resultou em incapacidade para as ocupações 

habituais por mais de trinta dias (n=89, 64,5%), no quesito 2 (n=87, 59,2%) tivemos 

uma prevalência de que resultou em debilidade permanente, perda ou inutilização de 

membro, sentido ou função, enquanto o quesito 3 (n=72, 51,1%) na maioria das vezes 

resultou em deformidade permanente. (Tabela 8) 
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Fatores de risco para lesões em tecido mole, fraturas ósseas, dentárias e do 

processo alveolar 

As lesões corporais do tipo agressão foram diretamente associadas a lesões em 

tecido mole (p < 0,001), enquanto as fraturas ósseas mostraram associação direta com 

lesões por acidente de trânsito e por sanidade e inversa com lesões de outras naturezas 

(p < 0,001). As fraturas dentoalveolares não se associaram significativamente com os 

diferentes tipos de lesões (p = 0,092). A idade não mostrou associação significante 

com as lesões em tecido mole (p = 0,476) ou fraturas dentoalveolares (p = 0,234). No 

entanto, pacientes com 31-40 anos apresentaram maior frequência de fraturas ósseas. 

O sexo masculino foi diretamente associado a fraturas ósseas (p < 0,001) e o sexo 

feminino a lesões de tecido mole. (Tabela 9) 

Não houve diferença significante entre a distribuição por sexo e a prevalência 

de fraturas dentoalveolares (p = 0,349). Os indivíduos sem vínculo matrimonial 

mostraram maior prevalência de lesões de tecido mole (p = 0,041) sem diferença das 

fraturas ósseas (p = 0,559) ou do processo dentoalveolar (p = 0,152). O local da 

ocorrência e a escolaridade não influenciaram os tipos de lesões ocorridas, e os 

trabalhadores assalariados apresentaram maior frequência de fraturas ósseas que as 

demais lesões (p = 0,016). (Tabela 9) 

Acidentes automobilísticos foram o agente etiológico diretamente associado a 

fraturas ósseas (p < 0,001) e inversamente associado a lesões de tecido mole (p < 

0,001) que mostraram associação direta com agressão física. Quando acidente foi o 

fator etiológico, os acidentes motociclísticos mostraram associação significante com 

as fraturas ósseas (p = 0,001). (Tabela 9) 

Dia do acidente, horário do acidente e sexo do agressor não mostraram 

associação significante a nenhum tipo de lesão, no entanto, quando havia agressão a 
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violência doméstica foi diretamente associada a lesões de tecido mole (p = 0,046) e a 

violência interpessoal à fraturas ósseas (p = 0,001) e o agressor foi significantemente 

mais o companheiro quando a lesão era de tecido mole (p = 0,022) e algum conhecido 

quando havia fratura de tecido ósseo (p = 0,040). Armas de fogo foram 

significantemente mais prevalentes em fraturas ósseas (p < 0,001) e instrumentos 

contusos a lesões de tecido mole (p = 0,012). Data da agressão e horário da agressão 

não modificaram significantemente o perfil de lesões. (Tabela 9) 

A média de dentes acometidos foi significantemente inferior quando o exame 

de lesão corporal teve como fator etiológico a agressão física (p = 0,001). Não houve 

associação entre número de dentes acometidos e a idade (p = 0,375), mas o sexo 

feminino apresentou menos dentes acometidos que o sexo masculino (p = 0,029). O 

estado civil (p = 0,993), o local da ocorrência (p = 0,168), vínculo empregatício (p = 

0,144), a escolaridade (p = 0,189) não alteraram o perfil de dentes acometidos, mas as 

agressões físicas apresentaram menor média de dentes acometidos que os acidentes de 

trânsito e outros tipos de agente etiológico (p = 0,001). (Tabela 10) 

O tipo de acidente (p = 0,359), dia do acidente (p = 0,920), horário do acidente 

(p = 0,586), tipo de agressão (p = 0,339), sexo do agressor (p = 0,573), agressor (p = 

0,739), arma utilizada (p = 0,324) e horário da agressão não mostraram diferença 

significante no número de dentes acometidos, porém, agressões que ocorreram no 

final de semana apresentaram aumento do número de dentes acometidos (p = 0,033) 

em relação às agressões em dias úteis. (Tabela 10) 

Em modelo de regressão logística multinomial, as lesões do tipo agressão (p < 

0,001) e a ausência de vínculo matrimonial (p = 0,021) mostraram associação 

significante com lesão em tecido mole aumentando em 9,78 e 3,33 vezes, 

respectivamente, sua prevalência. As fraturas ósseas, por sua vez, mostraram 
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associação significante quando o exame de lesão corporal foi por acidente de trânsito 

(p < 0,001) e o tipo de acidente foi com o automóvel (p < 0,001) aumentando em 

10,75 e 12,09 a prevalência de fraturas ósseas independentemente das demais 

variáveis. (Tabela 11) 

 

Discussão 

Estudos epidemiológicos sobre injúrias maxilofaciais são comuns com dados 

obtidos dos grandes centros de traumatologia em todo o mundo, no entanto esse tipo 

de investigação realizada com registros de centros de ciência forense é considerado 

raro
6
. Uma diferença marcante entre estudos dessas diferentes fontes é o fato de que 

os indivíduos que procuram ajuda hospitalar seriam para receber cuidados médicos, 

enquanto aqueles que buscam serviços forenses esperam obter provas para processos 

judiciais por danos decorrentes de agressões ou acidentes de trânsito
4,13

. Este estudo 

sugere que os casos de trauma facial registrados em uma unidade forense não são 

raros e sua ocorrência é alta entre os jovens, especialmente aqueles na faixa etária 

entre 21-30 anos, o que é suportado por resultados de estudos anteriores que 

revelaram média de idade entre 20 e 29 anos
6,14

. 

Na distribuição por sexo observada nesta investigação, verificou-se que a 

maioria das injúrias faciais ocorreram em periciado do sexo masculino. Estudos têm 

mostrado que existe uma tendência de relação com o agente etiológico, em que o sexo 

masculino é mais acometido em casos de acidentes de trânsito e violência interpessoal 

15 -17,
. Isto pode ser explicado pelo fato de que os homens participam mais ativamente 

das atividades sociais e como consequência são mais suscetíveis a acidentes de 

trânsito e de trabalho, violência interpessoal e lesões relacionadas a acidentes 

desportivos
16

. As mulheres apresentam maior prevalência de lesões faciais quando 



 

 

56 

envolvidas com violência doméstica
13,15-18 

em que seus agressores, mais comumente, 

são seus parceiros íntimos
18,19

. 

O estudo de Silveira-Esses et al
19

, o qual foi conduzido com dados oriundos de 

um serviço hospitalar universitário e realizado por parte da equipe de pesquisadores 

envolvidos no presente trabalho, evidenciou que o status educacional baixo seguido 

pelo médio esteve diretamente relacionado à ocorrência de fraturas maxilofaciais. O 

presente estudo com amostra obtida não de um centro hospitalar, evidenciou resultado 

de certa forma semelhante ao referido estudo ao evidenciar uma maior incidência de 

trauma facial para o grupo de indivíduos com ensino médio completo. Tal dado 

reforça o aspecto sociodemográfico do trauma maxilomandibular, seja em estudos 

hospitalares como aqueles desenvolvidos em centros forenses. 

Em relação aos acidentes de trânsito, os presentes achados concordam com a 

literatura atual, cuja maior prevalência foram os que envolveram motocicletas. O 

grande aumento no número de motocicletas nas ruas das cidades brasileiras, elevou o 

número de acidentes e de mortes no trânsito
8,21

. No Brasil, os periciados que 

procuram um serviço forense em decorrência de um acidente de trânsito solicitam um 

laudo com a verificação da existêcia e quantificação das lesões permanentes, totais ou 

parciais para requerer o seguro obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos 

Automotores Terrestre (DPVAT). Este seguro é uma espécie de contrato anual 

firmado entre os estados federativos do Brasil e uma seguradora, e é pago 

compulsoriamente pelos proprietários de automóveis, tendo como finalidade principal 

a indenização de acidentados de trânsito
9,22

. Vários estudos epidemiológicos relatam 

que os acidentes de trânsito estão entre os principais fatores etiológicos do trauma 

facial
1-9,23

, e os que envolvem motocicletas geralmente são os mais prevalentes
4,5

. Em 

contraste, o estudo de Caldas et al
24

  encontrou que acidentes envolvendo automóveis 
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foram os mais predominantes. A prevalência de trauma facial foi 41% menor entre as 

vítimas de acidentes de motocicleta em comparação com vítimas de acidentes 

automobilísticos. Embora não tenha sido avaliado neste estudo, o consumo de álcool é 

um aspecto a ser considerado na etiologia das injúrias faciais, e pode estar envolvido 

nos acidentes de trânsito
1-4

.  

Na situação em que a agressão física foi o agente etiológico, a violência 

doméstica foi a mais prevalente, podemos inferir que as mulheres foram as principais 

vítimas e o seu companheiro, o agressor. Este achado é consistente com os dados 

relatados por outros estudos que mostram que quando há prevalência de violência 

contra as mulheres geralmente é praticada por homens sendo este o marido, namorado 

ou parceiro íntimo da vítima
13,20,25,26

. Os agressores se utilizam da força física, com 

socos e chutes, sendo as mãos e os pés considerados instrumentos contundentes
13,25

. 

No presente trabalho observamos resultado semelhante em que foi mais utilizado 

instrumento contuso com prevalência de socos durante a agressão. Caldas et al.
20

, 

mostraram que socos, pontapés, empurrões e tapas foram mais utilizados para agredir 

as vítimas. O uso de arma branca e de fogo são incomuns, no entanto esses casos 

podem ser interpretados como uma tentativa clara de matar a vítima, considerando a 

potencial letalidade e o poder destrutivo do instrumento utilizado
25,27

. 

 No presente estudo a maioria dos eventos violentos ocorreu durante a semana 

e o horário de maior prevalência foi turno da noite. Bernardino et al.
15

 e Regueira-

Diéguez et al.
18

 apresentaram resultados semelhantes em que os casos de violência 

praticada por parceiro íntimo ocorreram no turno noturno. Esse achado pode ser 

explicado pelo fato de que o  consumo de álcool e drogas é geralmente maior durante 

esse período do dia, contribuindo para o aumento da incidência de violência 

interpessoal
13,28

.  
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O tipo de injúrias maxilofaciais observadas nos estudos tem uma grande 

relação com o agente etiológico em que os acidentes de trânsito tendem a causar 

lesões mais graves, como fraturas ósseas. Nos casos associados a agressão física 

ocorre um padrão de ferimentos mais leves acometendo principalmente os tecidos 

moles da face
6,14

. No presente estudo observamos que o acidente de trânsito foi o 

agente etiológico diretamente associado as fraturas ósseas e inversamente associado 

as lesões de tecido mole. Quando acidente de trânsito foi o fator etiológico, os 

acidentes motociclísticos mostraram associação significante com as fraturas ósseas. 

As fraturas da mandíbula na grande maioria dos estudos epidemiológicos se mostra 

como o principal sítio anatômico acometido nos casos de acidentes de trânsito, 

atingindo principalmente os homens
1-9, resultado semelhante ao encontrado nesse 

estudo.  Mostramos que o tecido mole foi lesionado por traumas contundentes 

provocando principalmente feridas contusas e equimoses se localizando com maior 

relevância no lábio superior e inferior estando diretamente associadas aos casos de 

agressão física, mais especificamente a violência doméstica acometendo diretamente 

o sexo feminino e sem vínculo matrimonial. Em um estudo realizado no Brasil, com 

base em dados forenses, as lesões mais prevalentes entre as mulheres vítimas de 

violência doméstica foram edema e hematomas
27

. Curca et al
28

  observaram que os 

hematomas aparecem mais frequentemente na região periorbitária, seguida dos lábios 

e couro cabeludo. No presente trabalho observamos que dos tipos de lesões dentárias, 

as fraturas coronárias, seguidas de avulsão e mobilidade foram as mais observadas. A 

maioria dos pacientes não teve nenhum dente traumatizado. A média de dentes 

acometidos foi significantemente inferior nos casos de agressão física principalmente 

quando ocorreu em dias úteis e o sexo feminino apresentou menos dentes acometidos 

que o sexo masculino. Caldas et al.
24

 mostraram que as lesões dentais foram o 



 

 

59 

segundo tipo de injúria facial mais prevalente e que a perda do dente foi a sequela 

mais frequentemente identificada.  

A tipificação é muito importante nos exames de lesão corporal, pois se o dano 

for corretamente classificado com as respostas dos peritos aos quesitos, a vítima pode 

ter direito à justa indenização e fazer com que o agressor responda adequadamente 

pelo crime cometido
10,11

. O laudo de exame de corpo de delito é geralmente o ponto 

de partida para uma ação civil de reparação de danos
10

. Ressalta-se que é necessário 

ter em mente que os dentes desempenham inúmeras funções, como: mastigatória, 

estética, fonética e social, para que se possa qualificá-las corretamente. Além disso é 

de suma importância analisar corretamente as fraturas e disjunções crânio-faciais que 

podem causar um dano direto, indireto, mediato ou imediato e descrever os danos que 

serão temporários e os que serão permanentes
10,11

.  

Com relação ao Código Penal, o art 129, que trata das lesões corporais, trata as 

lesões de maneira ampla e não há, para nenhuma especialidade, citações e 

quantificações específicas de dano.  Diferentemente, a Lei do DPVAT não trata do 

complexo bucomaxilofacial e há uma grande dificuldade no enquadramento e 

quantificação do dano para os odontolegistas
10,11

. No presente estudo foi observado 

uma discrepância entre os odontolegistas a respeito das respostas aos quesitos 6 e 7, 

dificultando a classificação e tipificação do dano, sendo considerado uma limitação 

dessa pesquisa.  

Com relação às respostas aos quesitos dos exames de lesão corporal o quesito 

1 teve prevalência da existência de ofensa a integridade corporal, no quesito 2 

observamos que o instrumento ou meio que  produziu a ofensa mais prevalente foi o 

contundente, para o quesito 3 houve uma prevalência da resposta não, no quesito 4 foi 

observado uma prevalência de que não resultou em incapacidade para as ocupações 
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habituais por mais de trinta dias e o perigo de vida foi ausente na maioria das vítimas 

avaliadas no quesito 5, este dois últimos quesitos mostra que as lesões faciais 

observadas nesse estudo não apresenta grande gravidade. Os quesitos 6 e 7 

apresentaram elevada necessidade de retornar para novo exame com laudo profissonal 

e/ou exame complementar para classificar o dano causado. As respostas aos quesitos 

dos exames de sanidade em lesão corporal para o quesito 1 foi observado uma 

prevalência de que não resultou em incapacidade para as ocupações habituais por 

mais de trinta dias, nos quesitos 2 e 3 tivemos uma prevalência de que resultou em 

debilidade e deformidade, respectivamente, permanente associado aos danos do 

complexo bumaxilofacial. Dessa forma pode-se tipificar que de acordo com as 

respostas aos quesitos 2 e 3 do exame de sanidade houve uma prevalência de lesões 

de natureza grave, quando resultou a debilidade permanente, e de natureza gravíssima 

para os casos de deformidade permanente. 

 

Conclusão 

 As injúrias maxilofaciais associaram-se significantemente com fatores 

sociodemográficos e etiológicos na amostra estudada. Nos exames de lesão corporal a 

maioria dos periciados eram homens jovens, trabalhadores assalariados, portando 

principalmente lesão de tecido mole e lesão dentoalveolar. Nos exames relacionados à 

agressão prevaleceu a violência doméstica perpetrado pelo companheiro da vítima 

utilizando objeto contuso durante a agressão e diretamente associada a lesão em 

tecido mole.  Nos acidentes de trânsito o tipo mais comum foi o acidente de 

motocicleta, em dias úteis, no turno da noite e mostrou associação   com as fraturas 

ósseas. Assim esse estudo poderá contribuir para o estabelecimento de políticas 

públicas preventivas na população do Estado.  
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TABELAS E LEGENDAS 

Tabela 1. Caracterização da amostra segundo tipo de exame de lesão corporal, faixa 

etária, sexo e estado matrimonial. 

  n % p-Valor 

Tipo de exame de lesão corporal 

  

 

Agressão física 461* 44,7 <0,001 

Acidente de trânsito 208 20,2  

Sanidade 147 14,3  

outros 215 20,9  

Idade 
  

 

0 a 10 anos 17 5,2 <0,001 

11 a 20 anos 48 14,6  

21 a 30 anos 109* 33,2  

31 a 40 anos 80 24,4  

41 a 50 anos 35 10,7  

51 a 60 anos 27 8,2  

Acima de 60 anos 12 3,7  

Sexo 
  

 

Masculino 595* 58,4 <0,001 

Feminino 423 41,6  

Estado matrimonial 
  

 

Casado 79 27,7 <0,001 

Solteiro 192* 67,4  

União estável 4 1,4  

Viúvo 1 ,4  

Dirvorciado 9 3,2  

*p < 0,05, Teste Qui-Quadrado de Pearson (vr = valor de referência). 

Dados expressos em forma de frequência absoluta e percentual. 
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Tabela 2: Perfil da amostra segundo local de ocorrência, vínculo empregatício, 

escolaridade e agente etiológico.  
  n % p-Valor 

Local de ocorrência 
  

 

Capital e região metropolitana 987* 95,7 <0,001 

Interior 44 4,3  

Vinculo empregatício 
  

 

Trabalhador Assalariado 121* 54,5 <0,001 

Trabalhador Autônomo 35 15,8  

Desempregado 1 ,5  

Aposentado 4 1,8  

Não trabalha 61 27,5  

Escolaridade 
  

 

Analfabeto 1 ,6 <0,001 

Ensino fundamental incompleto 34* 19,3  

Ensino fundamental completo 47* 26,7  

Ensino médio incompleto 13 7,4  

Ensino médio completo 58* 33,0  

Ensino superior incompleto 11 6,3  

Ensino superior completo 12 6,8  

Agente etiológico 
  

 

Acidente automobilístico 268 34,4 <0,001 

Agressão física 501* 64,3  

Outros 10 1,3  

*p < 0,05, Teste Qui-Quadrado de Pearson (vr = valor de referência). 

Dados expressos em forma de frequência absoluta e percentual. 
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Tabela 3: Caracterização dos dados segundo tipo de acidente de trânsito, dia e período 

do dia do acidente.  

  n % p-Valor 

Tipo acidente de trânsito 
  

 

Automóvel 7 5,0 <0,001 

Motocicleta 87* 62,1  

Atropelamento 46 32,9  

Dia acidente 
  

 

Dia útil 84* 62,7 0,036 

Final de semana 50 37,3  

Horário acidente 
  

 

Madrugada 7 11,9 0,134 

Manhã 13 22,0  

Tarde 14 23,7  

Noite 25 42,4  

*p < 0,05, Teste Qui-Quadrado de Pearson (vr = valor de referência). 

Dados expressos em forma de frequência absoluta e percentual. 
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Tabela 4: Caracterização da amostra segundo tipo de agressão e agressor, relação do 

agressor com a vítima, instrumento utilizado. 

  n % p-Valor 

Tipo de agressão 
  

 

Violência doméstica 110* 52,6 <0,001 

Violência interpessoal 92 44,0  

Assalto 7 3,3  

Sexo  do agressor 
  

 

Masculino 176* 88,9 <0,001 

Feminino 22 11,1  

Relação do agressor com a vítima 
  

 

Companheiro 70* 35,5 <0,001 

Ex-companheiro 19 9,6  

Familiar 24 12,2  

Conhecido 52 26,4  

Estranho 32 16,2  

Instrumento utilizado 
  

 

Arma branca 6 1,2 <0,001 

Arma de fogo 11 2,2  

Objeto contuso 205 40,8  

Não informado 281* 55,9  

Data da agressão 
  

 

Dia útil 68 62,4 0,065 

Final de semana 41 37,6  

Horário da agressão 
  

 

Madrugada 13 17,6 0,107 

Manhã 12 16,2  

Tarde 17 23,0  

Noite 32 43,2  

*p < 0,05, Teste Qui-Quadrado de Pearson (vr = valor de referência). 

Dados expressos em forma de frequência absoluta e percentual. 
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Tabela 5: Descrição dos dados segundo presença ou ausência de lesão em tecidos moles, 

fraturas óssea e dentoalveolar,bem como lesões com interesse odontolegal. 

  n % p-Valor 

Lesão de tecido mole 
  

 

Não 573* 56,0 0,007 

Sim 451 44,0  

Fratura óssea 
  

 

Não 850* 83,0 <0,001 

Sim 174 17,0  

Fratura dentoalveolar 
  

 

Não 363 35,4 <0,001 

Sim 661* 64,6  

Lesão sem interesse odontolegal 
  

 

Não 948* 92,6 <0,001 

Sim 76 7,4  

*p < 0,05, Teste Qui-Quadrado de Pearson (vr = valor de referência). 

Dados expressos em forma de frequência absoluta e percentual. 
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Tabela 6: Caracterização das lesões que acometeram o tecido mole da face. 
 

  n % p-Valor 

Tipo de instrumento lesivo  
  

 

Contudente 410* 94,9 <0,001 

Perfuro-contudente 4 0,9  

Cortante 1 0,2  

Perfuro-cortante 1 0,2  

Perfurante 2 0,5  

Corto-contusa 6 1,4  

Não informado 8 1,9  

Lesão provocada em tecido mole    

Ferida contusa 174* 40,7 <0,001 

Escoriação 76 17,8  

Equimose 147* 34,4  

Hematoma 33 7,7  

Laceração 5 1,2  

Edema 59 13,8  

Cicatriz 15 3,5  

Localização da lesão tecido mole    

Lábio superior 180* 42,2 <0,001 

Lábio inferior 177* 41,5  

Periorbitária 33 7,7  

Mentoniana 10 2,3  

Mandibular 13 3,0  

Bucinadora/masseterina 16 3,7  

Nasal 4 0,9  

Mucosa oral 76 17,8  

Zigomática 14 3,3  

*p < 0,05; teste Qui-Quadrado de Pearson (vr = valor de referência).  

Dados expressos em forma de frequência absoluta e percentual.  
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Tabela 7. Perfil das injúrias segundo osso da face acometido, presença de dentes 

traumatizados, tipo de lesão dentária e quantidade de dentes traumatizados. 

  n % p-Valor 

Localização da fratura na face    

Mandíbula 92* 
8,9 

<0,001 

Complexo zigomático orbitário 49 
4,8 

 

Maxila 
43 

4,2 
 

OPN 
20 

1,9 
 

Mandíbula bilateral 6 
0,6 

 

Frontal 
5 

0,5 
 

Lesão dentária 
  

 

Sim 1031* 10,0 <0,001 

Não 0 0,0  

Tipo de lesão dentária    

Coronária 339* 33,1 <0,001 

Avulsão 149 14,6  

Mobilidade 147 14,4  

Luxação lateral 28 2,7  

Extraído por causa do trauma 28 2,7  

Não informado 22 2,1  

Subluxação 20 2,0  

Fratura de prótese 19 1,9  

Extrusão 12 1,2  

Quantidade dentes traumatizados 
  

 

0 383* 37,1 <0,001 

1 287* 27,8  

2 179* 17,4  

3 71 6,9  

4 66 6,4  
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5 22 2,1  

6 10 1,0  

7 5 0,5  

8 1 0,1  

9 3 0,3  

10 4 0,4  

*p < 0,05, Teste Qui-Quadrado de Pearson (vr = valor de referência).  

Dados expressos em forma de frequência absoluta e percentual. 
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Tabela 8: Respostas aos quesitos dos laudos de exames de lesão corporal e de sanidade 

em lesão corporal  das vítimas periciadas no presentes estudo. 

  Lesão corporal Sanidade 

 n % p-Valor n % p-Valor 

Quesito 1 

   

- - - 

Sim 731* 99,5% <0,001    

Não 4 0,5%    

 Quesito 2 

   

- - - 

Contudente 709* 80,2% <0,001    

Corto-contundente 8 0,9%    

 Perfuro-cortante 13 1,5%    

 Perfuro-contundente 6 0,7%    

 Não informado 148 16,7%    

 Quesito 3 

   

- - - 

Sim 4 0,5% <0,001    

Não 662* 90,6%    

 Sem elementos para afirmar ou 

negar 

64 8,8%    

 Prejudicado 1 0,1%    

 Quesito 4 (quesito 1 no caso de 

exame de sanidade) 

      Sim 54 7,4% <0,001 89 64,5% 0,015 

Não 532* 72,9%  49 35,5% 

 Sem elementos para afirmar ou 

negar 

5 0,7%    

 Prejudicado 8 1,1%    

 Retornar para novo exame com 

laudo profissonal e/ou exame 

complementar 

131 17,9%    

 Quesito 5 

   

- - - 

Sim 4 0,5% <0,001    

Não 714* 97,7%    

 Sem elementos para afirmar ou 

negar 

4 0,5%    
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Prejudicado 9 1,2%    

 Quesito 6 (quesito 2 no caso de 

exame de sanidade) 

      Sim, causou debilidade 

permanente da função 

mastigatória 

175 23,7% <0,001 87* 59,2% <0,001 

Não 213 28,9%  40 27,2% 

 Sem elementos para afirmar ou 

negar 

2 0,3%  17 11,6% 

 Prejudicado 10 1,4%  3 2,0% 

 Retornar para novo exame com 

laudo profissonal e/ou exame 

complementar 

338* 45,8%    

 Quesito 7 (quesito 3 no caso de 

exame de sanidade) 

      Sim, causou deformidade 

permanente com dano estético 

e/ou fonético 

154 21,0% <0,001 72* 51,1% <0,001 

Não 231 31,5%  55 39,0% 

 Sem elementos para afirmar ou 

negar 

3 0,4%  11 7,8% 

 Prejudicado 10 1,4%  3 2,1% 

 Retornar para novo exame com 

laudo profissonal e/ou exame 

complementar 

335* 45,7%    

 *p<0.05, Teste Qui-Quadrado de Pearson (vr = valor de referência). 

Dados expressos em forma de frequência absoluto
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Tabela 9 - Análises uni- e multivariada considerando lesão de tecido mole, fraturas óssea e fratura dentoalveolar 

como variáveis de desfecho 

  
Lesão em tecido 

mole 

 

Fratura óssea 

 

Fratura 

dentoalveolar 

   Não Sim p-Valor Não Sim p-Valor Não Sim p-Valor 

Tipo lesão 

         Lesão corporal - outros 119 95 <0,001 196* 18 <0,001 63 151 0,092 

  20,8% 21,1% 

 

23,1% 10,3% 

 

17,4% 22,8% 

 Lesão corporal - agressão 178 280* 

 

432* 26 

 

179 279 

   31,1% 62,1% 

 

50,8% 14,9% 

 

49,3% 42,2% 

 Lesão corporal - DPVAT 147* 59 

 

123 83* 

 

73 133 

   25,7% 13,1% 

 

14,5% 47,7% 

 

20,1% 20,1% 

 Sanidade 129* 17 

 

99 47* 

 

48 98 

   22,5% 3,8% 

 

11,6% 27,0% 

 

13,2% 14,8% 

 Idade 

         0 a 10 anos 6 11 0,476 17 0 0,019 3 14 0,234 

  3,3% 8,0% 

 

6,5% ,0% 

 

2,3% 7,4% 

 11 a 20 anos 26 22 

 

45* 3 

 

17 31 

   14,1% 16,1% 

 

17,2% 5,0% 

 

13,0% 16,3% 

 21 a 30 anos 63 43 

 

87 19 

 

43 63 

 



 

 

77 

  34,2% 31,4% 

 

33,3% 31,7% 

 

32,8% 33,2% 

 31 a 40 anos 44 34 

 

55 23* 

 

40 38 

   23,9% 24,8% 

 

21,1% 38,3% 

 

30,5% 20,0% 

 41 a 50 anos 20 15 

 

27 8 

 

14 21 

   10,9% 10,9% 

 

10,3% 13,3% 

 

10,7% 11,1% 

 51 a 60 anos 17 9 

 

21 5 

 

10 16 

   9,2% 6,6% 

 

8,0% 8,3% 

 

7,6% 8,4% 

 Acima de 60 anos 8 3 

 

9 2 

 

4 7 

   4,3% 2,2% 

 

3,4% 3,3% 

 

3,1% 3,7% 

 Sexo 

         Masculino 360* 231 <0,001 465 126* <0,001 204 387 0,349 

  63,5% 52,0% 

 

55,4% 73,7% 

 

56,5% 59,5% 

 Feminino 207 213* 

 

375* 45 

 

157 263 

   36,5% 48,0% 

 

44,6% 26,3% 

 

43,5% 40,5% 

 Estado civil 

         Sem vínculo 105 93* 0,041 170 28 0,559 85 113 0,152 

Matrimonial 65,6% 76,9% 

 

71,1% 66,7% 

 

75,2% 67,3% 

 Com vínculo 55* 28 

 

69 14 

 

28 55 

 Matrimonial 34,4% 23,1% 

 

28,9% 33,3% 

 

24,8% 32,7% 

 Local ocorrência 
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Capital e região  549 432 0,985 813 168 0,588 342 639 0,061 

Metropolitana 95,8% 95,8% 

 

95,6% 96,6% 

 

94,2% 96,7% 

 Interior 24 19 

 

37 6 

 

21 22 

   4,2% 4,2% 

 

4,4% 3,4% 

 

5,8% 3,3% 

 Vinculo empregatício 

         Trabalhador assalariado 69 48 0,808 94 23* 0,016 54 63 0,146 

  53,5% 55,2% 

 

50,8% 74,2% 

 

60,0% 50,0% 

 Outros 60 39 

 

91* 8 

 

36 63 

   46,5% 44,8% 

 

49,2% 25,8% 

 

40,0% 50,0% 

 Escolaridade 

         Ensino fundamental 48 32 0,789 70 10 0,268 41 39 0,055 

  47,5% 45,1% 

 

47,0% 43,5% 

 

56,9% 39,0% 

 Ensino médio 41 28 

 

57 12 

 

22 47 

   40,6% 39,4% 

 

38,3% 52,2% 

 

30,6% 47,0% 

 Ensino superior 12 11 

 

22 1 

 

9 14 

   11,9% 15,5% 

 

14,8% 4,3% 

 

12,5% 14,0% 

 Agente etiológico 

         Acidente automobilístico 197* 68 <0,001 153 112* <0,001 90 175 0,320 

  47,8% 18,9% 

 

24,2% 79,4% 

 

32,1% 35,6% 

 Agressão física 209 288* 

 

470* 27 

 

188 309 
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  50,7% 80,0% 

 

74,5% 19,1% 

 

67,1% 62,8% 

 Outros 6 4 

 

8 2 

 

2 8 

   1,5% 1,1% 

 

1,3% 1,4% 

 

,7% 1,6% 

 Tipo acidente 

         Automóvel 5 2 0,465 3 4 0,001 3 4 0,121 

  4,8% 5,9% 

 

4,4% 5,6% 

 

5,7% 4,7% 

 Motocicleta 68 18 

 

32 54* 

 

38 48 

   64,8% 52,9% 

 

47,1% 76,1% 

 

71,7% 55,8% 

 Atropelamento 32 14 

 

33* 13 

 

12 34 

   30,5% 41,2% 

 

48,5% 18,3% 

 

22,6% 39,5% 

 Dia acidente 

         Dia útil 59 23 0,609 44 38 0,970 31 51 0,982 

  60,8% 65,7% 

 

62,0% 62,3% 

 

62,0% 62,2% 

 Final de semana 38 12 

 

27 23 

 

19 31 

   39,2% 34,3% 

 

38,0% 37,7% 

 

38,0% 37,8% 

 Horário acidente 

         Madrugada 7 0 0,538 2 5 0,738 2 5 0,295 

  15,2% ,0% 

 

7,4% 16,7% 

 

8,3% 15,2% 

 Manhã 8 3 

 

5 6 

 

4 7 

   17,4% 27,3% 

 

18,5% 20,0% 

 

16,7% 21,2% 
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Tarde 11 3 

 

7 7 

 

4 10 

   23,9% 27,3% 

 

25,9% 23,3% 

 

16,7% 30,3% 

 Noite 20 5 

 

13 12 

 

14 11 

   43,5% 45,5% 

 

48,1% 40,0% 

 

58,3% 33,3% 

 Tipo agressão 

         Violência domestica 34 75* 0,046 109* 0 0,001 48 61 0,149 

  45,9% 56,8% 

 

55,6% ,0% 

 

55,2% 51,3% 

 Violência interpessoal 40* 52 

 

82 10* 

 

39 53 

   54,1% 39,4% 

 

41,8% 10,0% 

 

44,8% 44,5% 

 Assalto 0 5 

 

5 0 

 

0 5 

   ,0% 3,8% 

 

2,6% ,0% 

 

,0% 4,2% 

 Sexo agressor 

         Masculino 61 113 0,258 167 7 1,000 69 105 0,263 

  85,9% 91,1% 

 

88,8% 10,0% 

 

86,3% 91,3% 

 Feminino 10 11 

 

21 0 

 

11 10 

   

 

 

 

 

14,1% 8,9% 

 

11,2% ,0% 

 

13,8% 8,7% 
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Agressor 

         Companheiro 21 48* 0,022 69* 0 0,040 32 37 0,603 

  30,0% 38,4% 

 

36,7% ,0% 

 

39,5% 32,5% 

 Ex-companheiro 4 15* 

 

19* 0 

 

6 13 

   5,7% 12,0% 

 

10,1% ,0% 

 

7,4% 11,4% 

 Familiar 9 15 

 

24* 0 

 

11 13 

   12,9% 12,0% 

 

12,8% ,0% 

 

13,6% 11,4% 

 Conhecido 28* 24 

 

48 4* 

 

22 30 

   40,0% 19,2% 

 

25,5% 57,1% 

 

27,2% 26,3% 

 Estranho 8 23 

 

28 3* 

 

10 21 

   11,4% 18,4% 

 

14,9% 42,9% 

 

12,3% 18,4% 

 Arma utilizada 

         Arma branca 0 5 0,012 5 0 <0,001 4 1 0,116 

  ,0% 1,7% 

 

1,1% ,0% 

 

2,1% ,3% 

 Arma de fogo 7 4 

 

4 7* 

 

6 5 

   3,3% 1,4% 

 

,8% 25,0% 

 

3,2% 1,6% 

 Objeto contuso 74 130* 

 

196* 8 

 

80 124 

   35,1% 45,1% 

 

41,6% 28,6% 

 

42,3% 40,0% 

 Não informado 130* 149 

 

266 13 

 

99 180 
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  61,6% 51,7% 

 

56,5% 46,4% 

 

52,4% 58,1% 

 Data agressão 

         Dia útil 29 39 0,137 65 3 0,111 34 34 0,053 

  72,5% 58,2% 

 

65,7% 37,5% 

 

73,9% 55,7% 

 Final de semana 11 28 

 

34 5 

 

12 27 

   27,5% 41,8% 

 

34,3% 62,5% 

 

26,1% 44,3% 

 Horário agressão 

         Madrugada 5 8 0,543 13 0 0,406 5 8 0,464 

  16,7% 19,0% 

 

19,4% ,0% 

 

14,3% 21,6% 

 Manhã 6 6 

 

12 0 

 

8 4 

   20,0% 14,3% 

 

17,9% ,0% 

 

22,9% 10,8% 

 Tarde 9 8 

 

15 2 

 

9 8 

   30,0% 19,0% 

 

22,4% 40,0% 

 

25,7% 21,6% 

 Noite 10 20 

 

27 3 

 

13 17 

   33,3% 47,6% 

 

40,3% 60,0% 

 

37,1% 45,9% 

 *p < 0,05, Teste Qui-Quadrado de Pearson (vr = valor de referência). 

Dados expressos em forma de frequência absoluta e percentual. 
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Tabela 10. Média de dentes traumatizados em relação ao perfil sociodemográfico e o 

agente etiológico das lesõs corporais das vítimas periciadas no presente estudo. 
 

  
Dentes 

traumatizados p-Valor 

Tipo lesão 
 

 Lesão corporal - outros 1,49±1,55 0,001ª 

Lesão corporal - agressão 1,10±1,33* 

 Lesão corporal - DPVAT 1,55±1,80 

 Sanidade 1,71±2,02 

 Idade 
 

 0 a 10 anos 1,35±1,00 0,375ª 

11 a 20 anos 1,15±1,25 

 21 a 30 anos 1,27±1,65 

 31 a 40 anos 1,10±1,61 

 41 a 50 anos 1,71±2,31 

 51 a 60 anos 0,81±1,11 

 Acima de 60 anos 0,92±1,16 

 Sexo 
 

 Masculino 1,44±1,65 0,029
b
 

Feminino 1,22±1,50* 

 Estado civil 
 

 Sem vínculo 1,27±1,65 0,993
b
 

Com vínculo 1,12±1,24 

 Local ocorrência 
 

 Capital e região metropolitana 1,37±1,61 0,168
b
 

Interior 1,14±1,53 

 Vinculo empregatício 
 

 Trabalhador assalariado 1,11±1,66 0,144
b
 

Outros 1,21±1,32 

 Escolaridade 
 

 Ensino fundamental 0,96±1,38 0,189ª 

Ensino médio 1,42±1,83 

 Ensino superior 1,00±1,09 

 



 

 

84 

Agente etiológico 
 

 Acidente automobilístico 1,69±1,93 0,001ª 

Agressão física 1,14±1,37* 

 Outros 1,80±1,32 

 Tipo acidente 
 

 Automóvel 1,29±1,25 0,359ª 

Motocicleta 1,60±2,04 

 Atropelamento 1,80±1,68 

 Dia acidente 
 

 Dia útil 1,58±1,98 0,920
b
 

Final de semana 1,52±1,68 

 Horario acidente 
 

 Madrugada 1,71±1,98 0,586ª 

Manhã 1,15±1,46 

 Tarde 1,64±2,53 

 Noite 0,88±1,17 

 Tipo agressão 
 

 Violência domestica 0,95±1,18 0,339ª 

Violência interpessoal 1,00±1,25 

 Assalto 2,14±2,27 

 Sexo agressor 
 

 Masculino 1,03±1,25 0,573
b
 

Feminino 0,95±1,33 

 Agressor 
 

 Companheiro 0,99±1,23 0,739ª 

Ex-companheiro 1,26±1,33 

 Familiar 0,75±0,99 

 Conhecido 0,90±1,11 

 Estranho 1,19±1,60 

 Arma utilizada 
 

 Arma branca 0,50±1,22 0,324ª 

Arma de fogo 2,55±3,33 

 Objeto contuso 1,08±1,25 

 



 

 

85 

Não informado 1,14±1,30 

 Data agressão 
 

 Dia útil 0,68±0,94 0,033
b
 

Final de semana 1,32±1,63* 

 Horário agressão 
 

 Madrugada 1,62±2,14 0,567ª 

Manhã 0,67±1,15 

 Tarde 0,76±0,97 

 Noite 0,72±0,99 

  
a
Teste Kruskal-Wallis/Dunn; 

b
Teste de Mann-Whitney 

*p < 0,05, dados expressos em forma de média e desvio-padrão. 
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Tabela 11. Análise multivariada para identificação de fatores de risco independentes 

relacionados a lesões de tecido mole e fraturas ósseas das vítimas periciadas no presente 

estudo.  

 

p-Valor 

OR 

Ajustada IC 9% 

Lesão em tecido mole    

Tipo de exame de lesão corporal (Agressão) <0,001 9,78 5,02 190,4 

Sexo (Feminino) 0,218 - - - 

Estado civil (Sem vínculo) 0,021 3,33 1,19 9,28 

Agente etiológico (Agressão) 1,000 - - - 

Tipo agressão (Violência doméstica) 1,000 - - - 

Agressor (companheiro) 0,469 - - - 

Arma utilizada (Objeto contuso) 0,331 - - - 

Fratura óssea 

    Tipo de lesão corporal (ac. automobilístico) <0,001 10,75 2,73 42,3 

Idade (31-40 anos) 0,453 - - - 

Sexo (Masculino) 0,190 - - - 

Vínculo empregatício (Trab. Assalariado) 0,421 - - - 

Agente etiológico (Automóvel) <0,001 12,09 7,80 132,90 

Tipo de acidente (Motocicleta) 1,000 - - - 

Tipo agressão (Violência interpessoal) 1,000 - - - 

Agressor (Conhecido/Estranho) 1,000 - - - 

Arma utilizada (Arma de fogo) 1,000 - - - 

*p < 0,05, regressão logística multinomial. OR, odds ratio. 
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CONCLUSÃO GERAL 

Como conclusões principais desse estudo, segue-se: 

1. A revisão sistemática reportou que as principais vítimas de violência são 

mulheres casadas na terceira e quarta décadas de vida. A agressão geralmente 

ocorre no ambiente domiciliar sendo executada por homens, normalmente seus 

parceiros íntimos que utilizam a força física através de socos. As lesões 

resultantes acometem principalmente a face e as lesões de tecido mole como 

os hematomas e contusões foram mais prevalentes do que traumas 

dentoalveolares e fraturas faciais.  

2. Nos exames de lesão corporal a maioria dos periciados eram homens jovens, 

trabalhadores assalariados, portando principalmente lesão de tecido mole e 

lesão dentoalveolar.  

3. Para os casos de violência prevaleceu a do tipo doméstico, perpetrado pelo 

companheiro da vítima, utilizando objeto contuso durante a agressão e 

diretamente associada a lesão em tecido mole.   

4. Os acidente de motocicleta são os mais comuns entre os acidentes de trânsito, 

sua ocorrência é maior em dias úteis, no turno da noite e mostrou associação   

com as fraturas ósseas  
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FICHA DE AVALIAÇÃO DE TRAUMA FACIAL 

DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

Nome:  

  

Idade: □ 0-10 □ 20-30 □ 30-40 □ 50-60 □ Acima de 60 

      

Estado civil: □ Casado  □ União estável □ Solteiro □ Viúvo □ Divorciado 

      

Local de residência: □ Capital ou região metropolitana □ Interior 

   

Vínculo empregatício: 

□ Trabalhador assalariado □ Trabalhador autônomo 

□ Desempregado □ Aposentado □ Não trabalha 

    

Escolaridade: 
□ Analfabeto □ Ensino fundamental 

□ Ensino médio □ Ensino superior 

   

Renda familiar mensal: 
□ Até 1 salário 

mínimo 

□ Entre 1 e 3 salários 

mínimo 

□ Acima de 3 

salários mínimo 

 

 

DADOS RELACIONADOS AO AGENTE ETIOLÓGICO 

□ Acidente automobilístico □ Agressão física □ Outros 

Se outros especificar: 

 

 

SE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO 

Tipo de acidente: □ Automóvel □ Motocicleta □ Atropelamento 



 

 

92 

    

Uso de dispositivo de segurança no momento do acidente:      □ Ausente  □ Presente 

   

Sob efeito de álcool no momento do acidente: □ Sim □ Não 

   

Habilitação de trânsito: □ Ausente □ Somente A □ Somente B □ AB 

     

Dia do acidente: □ Dia útil □ Final de semana 

   

Horário da ocorrência: □ Madrugada □ Manhã □ Tarde  □ Noite 

 

SE AGRESSÃO FÍSICA 

Tipo de agressão: □ Violência domestica □ Violência interpessoal □ Assalto 

    

Sexo do agressor: □ Masculino  □ Feminino 

   

Agressor: 

□ Companheiro □ Familiares 

□ Conhecido □ Estranho 

□ Não relatado  

   

Arma utilizada: □ Arma branca □ Arma de fogo □ Objeto contuso 

 

 

DADOS RELACIONADOS LESÕES RESULTANTES 

  

Parte do corpo afetada: □ Cabeça  □ Face □ Pescoço □ Tórax 
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□ Membro superior □ Membro inferior □ Abdômen 

    

Parte da face afetada: 
□ Terço superior □ Terço médio 

□ Terço inferior □ Mais de um terço 

   

Tipo de lesão na face: □ Tecido mole  □ Fratura óssea □ Fratura dentoalveolar 

    

Lesão de tecido mole: □ Perfurante □ Cortante  □ Contundente 

□ Corto-contusa □ Perfuro-cortante □ Perfuro-contudente 

    

Localização da fratura na 
face: 

□ Mandíbula □ Maxila □ Complexo zigomático-orbital 

□ OPN □ Frontal □ NOE 
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ANEXO 1 - PARECER DO COMITÊ DE ETICA  UIVERSIDADE FEDERAL 

DO CEARÁ/ PROSPESQ 
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ANEXO 2 - AUTHOR GUIDELINES DENTAL TRAUMATOLOGY   

Author Guidelines 

Content of Author Guidelines: 1. General, 2. Ethical Guidelines, 3. Submission of 

Manuscripts, 4. Manuscript Types Accepted, 5. Manuscript Format and 

Structure, 6.After Acceptance  

Useful Websites: Submission Site, Articles published in Dental Traumatology, Author 

Services, Wiley-Blackwell‘s  thical Guidelines, Guidelines for Figures 

 

1. GENERAL 

Dental Traumatology is an international peer-reviewed journal which aims to convey 

scientific and clinical progress in all areas related to adult and pediatric dental 

traumatology. It aims to promote communication among clinicians, educators, 

researchers, administrators and others interested in dental traumatology. The journal 

publishes original scientific articles, review articles in the form of comprehensive 

reviews or mini reviews of a smaller area, short communication about clinical 

methods or techniques and case reports. The journal focuses on the following areas as 

they relate to dental trauma: Epidemiology and Social Aspects Periodontal and Soft 

Tissue Aspects Endodontic Aspects Pediatric and Orthodontic Aspects Oral and 

Maxillofacial Surgery / Transplants/ Implants Esthetics / Restorations / Prosthetic 

Aspects Prevention and Sports Dentistry Epidemiology, Social Aspects, Education 

and DiagnosticAspects. 

Please read the instructions below carefully for details on the submission of 

manuscripts, the journal's requirements and standards as well as information 

concerning the procedure after a manuscript has been accepted for publication 

in Dental Traumatology. Authors are encouraged to visit Wiley-Blackwell Author 

Services for further information on the preparation and submission of articles and 

figures. 

2. ETHICAL GUIDELINES 

Dental Traumatology adheres to the following ethical guidelines for publication 

andresearch. 

 

2.1. Authorship and Acknowledgements  

Authors submitting a paper to the journal do so on the understanding that the 

manuscript has been read and approved by all authors and that all authors have agreed 

to submit the manuscript to the Journal. ALL authors MUST have made an active and 

significant contribution to the development of the concept and/or design of the study, 

and/or analysis and interpretation of the data and/or the writing of the paper. ALL 

authors must have critically reviewed its content and must have approved the final 

version that is submitted to the journal for consideration for publication. Participation 

solely in the acquisition of funding or the collection of data does not justify 

authorship.  

http://mc.manuscriptcentral.com/dt
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1600-9657
http://authorservices.wiley.com/bauthor/author.asp
http://authorservices.wiley.com/bauthor/author.asp
http://authorservices.wiley.com/bauthor/publicationethics.asp
http://authorservices.wiley.com/bauthor/illustration.asp
http://authorservices.wiley.com/bauthor/author.asp
http://authorservices.wiley.com/bauthor/author.asp
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Dental Traumatology adheres to the definition of authorship set up by The 

International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE). According to the 

ICMJE, the criteria for authorship should be based on: 1) substantial contributions to 

the concept and design of, or acquisition of data or analysis and interpretation of data, 

2) drafting the article or revising it critically for important intellectual content, and 3) 

final approval of the version to be published. Authors should meet conditions 1, 2 and 

3   

It is a requirement that all authors have been declared as appropriate upon submission 

of the manuscript. Contributors who do not qualify as authors should be mentioned 

under the Acknowledgements section on the title page. 

Acknowledgements: In the Acknowledgements section, you can specify contributors 

to the article other than the authors. The acknowledgements should be placed on the 

title page, and not in the main document, in order to allow blinded review.  

2.2. Ethical Approvals  

Experimentation involving human subjects will only be published if such research has 

been conducted in full accordance with ethical principles, including the World 

Medical Association Declaration (version, 

2008 http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/index.html) and the 

additional requirements, if any, of the country and/or institution where the research 

has been carried out. Manuscripts must be accompanied by a statement that the 

experiments were undertaken with the understanding and written consent of each 

subject and according to the above mentioned principles. A statement regarding the 

fact that the study has been independently reviewed and approved by an ethical board 

should also be included. In the online submission process,it is a requirement that all 

authors submitting manuscripts to Dental Traumatology must answer in the 

affirmative to a statement 'confirming that all research has been carried out in 

accordance with legal requirements of the study country such as approval of ethical 

committees for human and/or animal research or other legislation where applicable.' 

Editors reserve the right to reject papers if there are doubts as to whether appropriate 

procedures have been used. 

2.3 Clinical Trials  

Clinical trials should be reported using the CONSORT guidelines available 

at www.consort-statement.org. A CONSORT checklist should also be included in the 

submission material.  

All manuscripts reporting results from a clinical trial must indicate that the trial was 

fully registered at a readily accessible website, e.g., www.clinicaltrials.gov. 

 

2.4 DNA Sequences and Crystallographic Structure Determinations 

Papers reporting protein or DNA sequences and crystallographic structure 

determinations will not be accepted without a Genbank or Brookhaven accession 

number, respectively. Other supporting data sets must be made available on the 

publication date from the authors directly.  

http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/index.html
http://www.consort-statement.org/
http://www.consort-statement.org/download/Media/Default/Downloads/CONSORT%202010%20Checklist.doc
http://www.clinicaltrials.gov/
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2.5 Conflict of Interest  

Dental Traumatology requires that sources of institutional, private and corporate 

financial support for the work within the manuscript must be fully acknowledged, and 

any potential grant holders should be listed. Acknowledgements should be brief and 

should not include thanks to anonymous referees and editors. The Conflict of Interest 

Statement should be included within the title page, and not in the main document, in 

order to allow blinded review.  

2.6 Appeal of Decision  

 he  ditor‘s decision to accept, reject or require revision of a paper is final and it 

cannot be appealed.  

2.7 Permissions 

If all or parts of previously published illustrations are used, permission must be 

obtained from the copyright holder concerned. It is the author's responsibility to 

obtain the permission in writing and to provide copies to the Publishers of Dental 

Traumatology. 

 

2.8 Copyright Transfer Agreement  

If your paper is accepted, the author identified as the formal corresponding author for 

the paper will receive an email prompting them to login into Author Services; where 

via the Wiley Author Licensing Service (WALS) they will be able to complete the 

license agreement on behalf of all authors of the paper. 

For authors signing the copyright transfer agreement  

If the OnlineOpen option is not selected, the corresponding author will be presented 

with the copyright transfer agreement (CTA) to sign. The terms and conditions of the 

CTA can be previewed in the samples associated with the Copyright FAQs. 

For authors choosing OnlineOpen  

If the OnlineOpen option is selected the corresponding author will have a choice of 

the following Creative Commons License Open Access Agreements (OAA): 

Creative Commons Attribution License OAA Creative Commons Attribution Non-

Commercial License OAA Creative Commons Attribution Non-Commercial -

NoDerivs License OAA 

To preview the terms and conditions of these open access agreements please visit the 

Copyright FAQs hosted on Wiley Author Services and 

visit http://www.wileyopenaccess.com/details/content/12f25db4c87/Copyright--

License.html. 

If you select the OnlineOpen option and your research is funded by The Wellcome 

Trust and members of the Research Councils UK (RCUK) you will be given the 

http://authorservices.wiley.com/bauthor/faqs_copyright.asp
http://authorservices.wiley.com/bauthor/faqs_copyright.asp
http://www.wileyopenaccess.com/details/content/12f25db4c87/Copyright--License.html
http://www.wileyopenaccess.com/details/content/12f25db4c87/Copyright--License.html
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opportunity to publish your article under a CC-BY license supporting you in 

complying with Wellcome Trust and Research Councils UK requirements. For more 

information on this policy and the  ournal‘s compliant self-archiving policy please 

visit: http://www.wiley.com/go/funderstatement. 

Authors submitting a paper do so on the understanding that the work and its essential 

substance have not been published before and the paper is not being considered for 

publication elsewhere. The submission of the manuscript by the authors means that 

the authors automatically agree to assign exclusive copyright to Wiley-Blackwell if 

and when the manuscript is accepted for publication. The work shall not be published 

elsewhere in any language without the written consent of the publisher. The articles 

published in this journal are protected by copyright, which covers translation rights 

and the exclusive right to reproduce and distribute all of the articles printed in the 

journal. No material published in the journal may be stored on microfilm or 

videocassettes or in electronic database and the like or reproduced photographically 

without the prior written permission of the publisher.  

Upon acceptance of a paper, authors are required to assign the copyright to publish 

their paper to Wiley-Blackwell. Assignment of the copyright is a condition of 

publication and papers will not be passed to the publisher for production 

unless copyright has been assigned. Papers subject to government or Crown copyright 

are exempt from this requirement; however, the form still has to be signed. A 

completed Copyright Transfer Agreement must be completed online before any 

manuscript can be published upon receiving notice of manuscript acceptance. 

Production Editor  

John Wiley & Sons Singapore Pte Ltd Email: edt@wiley.com  

2.9 OnlineOpen  

OnlineOpen is available to authors of primary research articles who wish to make 

their article available to non-subscribers on publication, or whose funding agency 

requires grantees to archive the final version of their article. With OnlineOpen, the 

author, the author's funding agency, or the author's institution pays a fee to ensure that 

the article is made available to non-subscribers upon publication via Wiley Online 

Library, as well as being deposited in the funding agency's preferred archive.  

For the full list of terms and conditions, 

see http://wileyonlinelibrary.com/onlineopen#OnlineOpen_Terms. Any authors 

wishing to send their paper OnlineOpen will be required to complete the payment 

form available from our website 

at: https://authorservices.wiley.com/bauthor/onlineopen_order.asp 

Prior to acceptance there is no requirement to inform an Editorial Office that you 

intend to publish your paper OnlineOpen if you do not wish to. All OnlineOpen 

articles are treated in the same way as any other article. They go through the journal's 

standard peer-review process and will be accepted or rejected based on their own 

merit. 

http://www.wiley.com/go/funderstatement
mailto:edt@wiley.com
http://wileyonlinelibrary.com/onlineopen#OnlineOpen_Terms
https://authorservices.wiley.com/bauthor/onlineopen_order.asp
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3. MANUSCRIPT SUBMISSION PROCEDURE 

Manuscripts should be submitted electronically via the online submission 

site http://mc.manuscriptcentral.com/dt. The use of an online submission and peer 

review site enables immediate distribution of manuscripts and consequentially speeds 

up the review process. It also allows authors to track the status of their own 

manuscripts. Complete instructions for submitting a paper are available online and 

below. Further assistance can be obtained from the Editorial 

Office: EDToffice@wiley.com.  

3.1. Getting Started  

• Launch your web browser (supported browsers include Internet Explorer 6 or higher, 

Netscape 7.0, 7.1, or 7.2, Safari 1.2.4, or Firefox 1.0.4) and go to the journal's online 

Submission Site: http://mc.manuscriptcentral.com/dt  

• Log-in or click the 'Create Account' option if you are a first-time user. 

• If you are creating a new account. 

- After clicking on 'Create Account', enter your name and e-mail information and 

click 'Next'. Your e-mail information is very important. 

- Enter your institution and address information as appropriate, and then click 'Next.' 

- Enter a user ID and password of your choice (we recommend using your e-mail 

address as your user ID), and then select your area of expertise. Click 'Finish'. 

• If you have an account, but have forgotten your log in details, go to Password Help 

on the journals online submission system http://mc.manuscriptcentral.com/dt and 

enter your e-mail address. The system will send you an automatic user ID and a new 

temporary password.  

•  Log-in and select 'Author Centre.' 

 

3.2. Submitting Your Manuscript  

• After you have logged into your 'Author Centre', submit your manuscript by clicking 

the submission link under 'Author Resources'. 

• Enter data and answer questions as appropriate. You may copy and paste directly 

from your manuscript (e.g. the Abstract) and you may upload your pre-prepared 

covering letter. 

• Click the 'Next' button on each screen to save your work and advance to the next 

screen. 

• You are required to upload your files. 

- Click on the 'Browse' button and locate the file on your computer. 

- Select the designation of each file in the drop down next to the Browse button. 

- When you have selected all files you wish to upload, click the 'Upload Files' button. 

• To allow double blinded review, please submit (upload) your main manuscript and 

title page as separate files. Please upload: 

http://mc.manuscriptcentral.com/dt
mailto:EDToffice@wiley.com
http://mc.manuscriptcentral.com/dt
http://mc.manuscriptcentral.com/
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- Your manuscript without title page under the file designation 'main document' 

- Figure files under the file designation 'figures'. 

- The title page, Acknowledgements and Conflict of Interest Statement where 

applicable, should be uploaded under the file designation 'title page' 

• Review your submission (in HTML and PDF format) before completing your 

submission by sending it to the Journal. Click the 'Submit' button when you are 

finished reviewing. All documents uploaded under the file designation 'title page' will 

not be viewable in the HTML and PDF format that you are asked to review at the end 

of the submission process. The files viewable in the HTML and PDF format are the 

files that will be made available to the reviewers during the review process. 

3.3. Manuscript Files Accepted  

Manuscripts should be uploaded as Word (.doc) or Rich Text Format (.rft) files (not 

write-protected) plus separate figure files. GIF, JPEG, PICT or Bitmap files are 

acceptable for submission, but only high-resolution TIF or EPS files are suitable for 

printing. The files uploaded as main manuscript documents will be automatically 

converted to HTML and PDF on upload and will be used for the review process. The 

files uploaded as Title Page will be blinded from review and not converted into 

HTML and PDF. The Main Manuscript document file must contain the entire 

manuscript including the abstract, text, references, tables, and figure legends (in that 

sequence), but no embedded figures. In the text, please reference figures as 'Figure 1', 

'Figure 2' etc in order to match the tag name you choose for the individual figure files 

that you upload. Manuscripts should be formatted as described in the Author 

Guidelines below. 

 

3.4. Blinded Review  

All manuscripts submitted to Dental Traumatology will be reviewed by two experts in 

the field. Dental Traumatology uses a double blinded review process – hence, the 

names of the reviewers will not be disclosed to the author(s) who have submitted the 

paper and the name(s) of the author(s) will not be disclosed to the reviewers. 

To allow double blinded review, please submit (upload) your main manuscript and 

title page as separate files.  

Please upload:  

• Your manuscript WITHOUT the title page under the file designation 'main 

document' 

• Figure files under the file designation 'figures' – each figure should be uploaded 

individually 

• The title page, Acknowledgements and Conflict of Interest Statement where 

applicable, should be uploaded under the file designation 'title page' 

All documents uploaded under the file designation 'title page' will not be viewable in 

the HTML and PDF files that you will be asked to review at the end of the submission 

process. The files viewable in the HTML and PDF format are the files that will be 

available to the reviewers during the review process.  

3.5. Suggest a Reviewer  
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Dental Traumatology attempts to keep the review process as short as possible to 

enable rapid publication of new scientific data. In order to facilitate this process, you 

may suggest the names and current email addresses of potential international 

reviewers whom you consider capable of reviewing your manuscript. Please note that 

these are suggestions only and the Editor may or may not invite the suggested people 

to review your paper. In addition to any suggestions you make, the journal editor will 

choose one or two independent reviewers.  

When the review is completed you will be notified under the 'Manuscripts with 

decision' section and via an e-mail message.  

3.6. Suspension of Submission Mid-way through the Submission Process 

You may suspend a submission at any phase before clicking the 'Submit' button and 

save it to continue and submit later. The manuscript can then be located under 

'Unsubmitted Manuscripts' and you can click on 'Continue Submission' to continue 

your submission when you choose to.  

3.7. E-mail Confirmation of Submission 

After submission, you will receive an e-mail to confirm receipt of your manuscript. If 

you do not receive the confirmation e-mail after 24 hours, please check your e-mail 

address carefully in the system. If the e-mail address is correct please contact your IT 

department. The error may be caused by some spam filtering in your e-mail server. 

Also, the e-mails should be received if the IT department adds our e-mail server 

(uranus.scholarone.com) to their whitelist. 

3.8. Manuscript Status  

You can access ScholarOne Manuscripts (formerly known as Manuscript Central) at 

any time to check your 'Author Center' for the status of your manuscript. The Journal 

will inform you by e-mail once a decision has been made. 

3.9. Submission of Revised Manuscripts  

To submit a revised manuscript, locate your manuscript under 'Manuscripts with 

Decisions' and click on 'Submit a Revision'. Please remember to delete any old files 

when you upload your revised manuscript. Please also remember to upload your 

manuscript document separate from your title page. Any new files should be uploaded 

and designated correctly. 

4. MANUSCRIPT TYPES ACCEPTED 

Original Research Articles in all areas related to adult and pediatric dental 

traumatology are of interest to Dental Traumatology. Examples of such areas are 

Epidemiology and Social Aspects, Periodontal and Soft Tissue Aspects, Endodontic 

Aspects, Pediatric and Orthodontic Aspects, Oral and Maxillofacial 

Surgery/Transplants/Implants, Esthetics/Restorations/Prosthetic Aspects, Prevention 

and Sports Dentistry, Epidemiology, Social Aspects, Education and Diagnostic 

Aspects. 
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Review Papers: Dental Traumatology commissions specific topical review papers and 

mini reviews of small areas of interest. The journal also welcomes uninvited reviews. 

Reviews should be submitted via the online submission site and are subject to peer-

review. 

 

Comprehensive Reviews should be a complete coverage of a subject discussed with 

the Editor-in-Chief prior to pre and submission. Comprehensive review articles 

should include a description of search strategy of the relevant literature, the inclusion 

criteria, method for evaluation of papers, level of evidence, etc. 

 

Mini Reviews cover a smaller area and may be written in a more free format. 

 

Case Reports: Dental Traumatology may accept Case Reports that illustrate unusual 

and clinically relevant observations or management. Case reports should demonstrate 

something new or unique, and they should not present common clinical scenarios. 

Case reports should be kept brief (within 3-4 printed pages) and need not follow the 

usual division into material and methods etc. There should be an Abstract written as a 

short paragraph. The Abstract should not be structured with specific sections (i.e. do 

not use aims, methods, results, conclusions). The Introduction should be kept short. 

Thereafter the case is described followed by a short Discussion. Case reports should 

have adequate follow-up to demonstrate the outcome of the treatment provided or the 

long-term prognosis of the presented problem. Typically, cases with treatment should 

have at least 4-5 years follow-up radiographs, photographs, etc to show the outcome. 

Case reports are subject to peer review. 

Case Reports illustrating unusual and clinically relevant observations are acceptable, 

but their merit needs to provide high priority for publication in the journal. They 

should be kept within 3-4 printed pages and need not follow the usual division into 

material and methods etc, but should have an abstract. The introduction should be 

kept short. Thereafter the case is described followed by a discussion. 

 

Short Communications of 1-2 pages may be accepted for publication. These papers 

need not follow the usual division into Material and Methods, etc., but should have an 

Abstract. They should contain important new information to warrant publication and 

may reflect improvements in clinical practice such as introduction of new technology 

or practical approaches. They should conform to high scientific and high clinical 

practice standards. Short communications are subject to peer review. 

 

Letters to the Editor may be considered for publication if they are of broad interest to 

dental traumatology . They may deal with material in papers already published in 

Dental Traumatology or they may raise new issues, but they should have important 

implications for dental traumatology.  

Meetings: advance information about and reports from international meetings are 

welcome, but should not be submitted via the online submission site – these should be 

sent directly to the Editorial Office: EDToffice@wiley.com 

5. MANUSCRIPT FORMAT AND STRUCTURE 

mailto:EDToffice@wiley.com
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5.1. Format Language: The language of publication is English. Authors for whom 

English is a second language must have their manuscript professionally edited by an 

English speaking person before submission to make sure the English is of high quality. 

A list of independent suppliers of editing services can be found 

at http://authorservices.wiley.com/bauthor/english_language.asp. All services are to 

be paid for, and arranged by, the author. The use of one of these services does not 

guarantee acceptance or preference for publication, nor does it guarantee that no 

further editing will be required as that is at the discretion of the Editor of the journal. 

 

Scientific papers should not be written in the 1
st
 person – that is, avoid using ―we‖, 

―our‖, etc.  s examples, Use the ‗current study‖, ―the results‖, ―samples were tested‖, 

instead of ―our study‖, ―our results‖, ―we tested‖, etc.  

Care must be taken with the use of tense, and use of singular and plural words. 

 

Numbers may be written as numbers or spelt out as words, according to the context in 

which the number is being used. In general, if the number is less than 10, it should be 

spelt out in words (e.g. five). If the number is 10 or greater, it should be expressed as 

a number (e.g. 15). When used with units of measurement, it sholdul eb expressed as 

a number (e.g. 5mm, 15mL).  

When referring to a figure at the beginning of a sentence, spell the word out 

(e.g. Figure 2 shows the patient’s injuries on initial presentation). When referring to a 

figure as part of the sentence, use the abbreviation ―Fig.‖  e.g. The pre-operative 

radiograph shown as Fig. 3 demonstrates the degree of displacement of the tooth). 

When referring to a figure at the end of a sentence, use the abbreviation ―Fig.‖ and 

enclose it in parentheses - e.g. The patient’s maxillary central incisor was 

repositioned and splinted (Fig. 5).  

Abbreviations, Symbols and Nomenclature: Abbreviations should be kept to a 

minimum, particularly those that are not standard. Non-standard abbreviations must 

be used three or more times – otherwise they should not be used. The full words 

should be written out completely in the text when first used, follwoed byt eh 

abbreviation in parentheses. Consult the following sources for additional 

abbreviations: 1) CBE Style Manual Committee. Scientific style and format: the CBE 

manual for authors, editors, and publishers. 6th ed. Cambridge: Cambridge University 

Press; 1994; and 2) O'Connor M, Woodford FP. Writing scientific papers in English: 

an ELSE-Ciba Foundation guide for authors. Amsterdam: Elsevier-Excerpta Medica; 

1975. 

 

As Dental Traumatology is an international journal with wide readership from all 

parts of the world, the FDI Tooth Numbering system MUST be used. This system 

uses two digits to identify teeth according to quadrant and tooth type. The first digit 

refers to the quadrant and the second digit refers to the tooth type. – for example: 

tooth 11 is the maxillary right central incisor and tooth 36 is the mandibular left first 

molar. Alternatively, the tooth can be described in words. Other tooth numbering 

systems will not be accepted. 

 

Font: When preparing your file, please use only standard fonts such as Times, Times 

New Roman or Arial for text, and Symbol font for Greek letters, to avoid inadvertent 

http://authorservices.wiley.com/bauthor/english_language.asp
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character substitutions. In particular, do not use Japanese or other Asian fonts. Do not 

use automated or manual hyphenation. Use double spacing and left alignment of text 

when preparing the manuscript. Do not use Arabic or other forms of software that 

automatically align text on the right.  

5.2. Structure All papers submitted to Dental Traumatology should include: Title Page, 

Abstract, Main text, References and Table Legends, Figure Legends, Tables, Figures, 

Conflict of Interest Statement and Acknowledgements where appropriate. The Title 

page, Conflict of Interest Statement and any Acknowledgements must be submitted as 

separate files and uploaded under the file designation Title Page to allow blinded 

review. Tables should be included as part of the Main Document. Figures should be 

uploaded as separate files and must not be embedded in the Main Document. 

Manuscripts must conform to the journal style. Manuscripts not complying with the 

journal style will be rejected and returned to the author(s) without being peer 

reviewed. 

 

During the editorial process, reviewers and editors frequently need to refer to specific 

portions of the manuscript, which is difficult unless the pages are numbered. Hence, 

authors should number all of the pages consecutively at the bottom of the page. 

 

Title Page: The Title page should be uploaded as a separate document in the 

submission process under the file designation 'Title Page' to allow blinded review. 

The Title page should include: Full title of the manuscript, author(s)' full names 

(Family names should be underlined) and institutional affiliations including city, 

country, and the name and address of the corresponding author. The title page should 

also include a running title of no more than 60 characters and 3-6 keywords. 

 

The tile of the paper should be concise and informative with major key words. The 

title should not be a question about the aim and it should not be a statement of the 

results or conclusions.  

Abstract is limited to 250 words in length and should contain no abbreviations. The 

abstract should be included in the manuscript document uploaded for review as well 

as inserted separately where specified in the submission process. The abstract should 

convey a brief background statement plus the essential purpose and message of the 

paper in an abbreviated form. For Original Scientific Articles, the abstract should be 

structured with the following headings: Background/Aim, Material and Methods, 

Results and Conclusions. For other article types (e.g. Case Reports, Reviews Papers, 

Short Communications) headings are not required and the Abstract should be in the 

form of a paragraph briefly summarizing the paper. 

Main Text of Original Articles should be divided into the following sections: 

Introduction, Material and Methods, Results and Discussion, References, Legends to 

Tables, Legends to Figures, and the Tables.  

Introduction This section should be focused, outlining the historical or logical origins 

of the study. It should not summarize the results and exhaustive literature reviews are 

inappropriate. Give only strict and pertinent references and do not include data or 

conclusions from the work being reported. The introduction should close with an 

explicit, but brief, statement of the specific aims of the investigation or hypothesis 
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tested. Do not include details of the methods in the statement of the aims. 

 

Materials and Methods This section must contain sufficient detail such that, in 

combination with the references cited, all clinical trials and experiments reported can 

be fully reproduced. As a condition of publication, authors are required to make 

materials and methods used freely available to academic researchers for their own use. 

Describe your selection of observational or experimental participants clearly. Identify 

the method, apparatus and procedures in sufficient detail. Give references to 

established methods, including statistical methods, describe new or modified methods. 

Identify precisely all drugs used by their generic names and route of administration. 

 

(i) Clinical trials should be reported using the CONSORT guidelines available 

at www.consort-statement.org. A CONSORT checklist should also be included in the 

submission material. All manuscripts reporting results from a clinical trial must 

indicate that the trial was fully registered at a readily accessible website, 

e.g., www.clinicaltrials.gov. 

 

(ii) Experimental subjects: experimentation involving human subjects will only be 

published if such research has been conducted in full accordance with ethical 

principles, including the World Medical Association Declaration (version, 

2008 http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/index.html) and the 

additional requirements, if any, of the country and institution where the research has 

been carried out. Manuscripts must be accompanied by a statement that the 

experiments were undertaken with the understanding and written consent of each 

subject and according to the above mentioned principles. A statement regarding the 

fact that the study has been independently reviewed and approved by an ethical board 

should also be included. Editors reserve the right to reject papers if there are doubts as 

to whether appropriate procedures have been used. 

(iii) Suppliers of materials should be named and their location (town, state/county, 

country) included.  

Results should clearly and simply present the observations/results without reference to 

other literature and without any interpretation of the data. Present the results in a 

logical sequence in the text, tables and illustrations giving the main or most important 

findings first. Do not duplicate data in graphs and tables. 

Discussion usually starts with a brief summary of the major findings. Repetition of 

parts of the Introduction or of the Results sections should be avoided. Statements and 

interpretation of the data should be appropriately supported by original references. A 

comment on the potential clinical relevance of the findings should be included. The 

Discussion section should end with a brief conclusion but the conclusion should not 

be a repeat of the results and it should not extrapolate beyond the findings of the study. 

Link the conclusions to the aim of the study. 

Do not use sub-headings in the Discussion section, The Discussion should flow from 

one paragraph to the next in a cohesive and logical manner. 

http://www.consort-statement.org/
http://www.consort-statement.org/mod_product/uploads/CONSORT%202001%20checklist.doc
http://www.clinicaltrials.gov/
http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/index.html
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Main Text of Review Articles should comprise an introduction and a running text 

structured in a suitable way according to the subject treated. A final section with 

conclusions may be added. 

Acknowledgements: Under acknowledgements, specify contributors to the article 

other than the authors. Acknowledgements should be brief and should not include 

thanks to anonymous referees and editors. 

Conflict of Interest Statement: All sources of institutional, private and corporate 

financial support for the work within the manuscript must be fully acknowledged, and 

any potential grant holders should be listed. The Conflict of Interest Statement should 

be included as a separate document uploaded under the file designation 'Title Page' to 

allow blinded review. 

5.3. References: As the Journal follows the Vancouver system for biomedical 

manuscripts, the author is referred to the publication of the International Committee 

of Medical Journal Editors: Uniform requirements for manuscripts submitted to 

biomedical journals. Ann Int Med 1997;126:36-47. The references should be 

numbered consecutively in the order in which they are first mentioned in the text. 

Identify references in the text, tables, and legends by Arabic numerals (in parentheses). 

Use the style of the examples below, which are based on the format used by the US 

National Library of Medicine in Index Medicus. For abbreviations of journals, consult 

the 'List of the Journals Indexed' printed annually in the January issue of Index 

Medicus. Authors can also review previous articles published in the journal to see the 

style used for references.  

Authors are advised to use a tool such as EndNote or Reference Manager for 

reference management and formatting. EndNote reference styles can be searched for 

here: www.endnote.com/support/enstyles.asp. Reference Manager reference styles 

can be searched for here: www.refman.com/support/rmstyles.asp 

Examples of reference styles used by Dental Traumatology 

Journal Articles: 

Lam R, Abbott PV, Lloyd C, Lloyd CA, Kruger E, Tennant M. Dental trauma in an 

Australian Rural Centre. Dent Traumatol 2008; 24: 663-70. 

Text book chapters: 

Andreasen J, Andreasen F. Classification, etiology and epidemiology. IN: Andreasen 

JO, Andreasen FM, eds. Textbook and Color Atlas of Traumatic Injuries to the Teeth. 

3rd Edn. Munksgaard, Copenhagen. 1994;151-80. 

Thesis or Dissertation: 

Lauridsen, E. Dental trauma – combination injuries. Injury pattern and pulp prognosis 

for permanent incisors with luxation injuries and concomitant crown fractures. 

Denmark: The University of Copenhagen. 2011. PhD Thesis. 

  

http://www.endnote.com/
http://www.refman.com/
http://www.endnote.com/support/enstyles.asp
http://www.refman.com/support/rmstyles.asp
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Corporate Author: European Society of Endodontology. Quality guidelines for 

endodontic treatment: consensus report of the European Society of Endodontology. 

Int Endod J 2006:39;921-30.  

American Association of Endodontists. The treatment of traumatic dental injuries. 

Available at: URL: 

‗http://www.aae.org/uploadedfiles/publications_and_research/newsletters/endodontics

_colleagues_for_excellence_newsletter/ecfe_summer201 %20final.pdf‘.  ccessed 

September 2015. 

6. AFTER ACCEPTANCE 

6.1. Video Abstracts  

Bring your research to life by creating a video abstract for your article! Wiley partners 

with Research Square to offer a service of professionally produced video abstracts. 

Learn more about video abstracts at www.wileyauthors.com/videoabstracts and 

purchase one for your article at https://www.researchsquare.com/wiley/ or through 

your Author Services Dashboard. If you have any questions, please direct them 

to videoabstracts@wiley.com. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.wileyauthors.com/videoabstracts
https://www.researchsquare.com/wiley/
mailto:videoabstracts@wiley.com
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ANEXO 3 - AUTHOR GUIDELINES JOURNAL OF INTERPERSONAL 

VIOLENCE 

Manuscripts should be submitted electronically 

to http://mc.manuscriptcentral.com/jiv where authors will be required to set up an 

online account on the SageTrack system powered by ScholarOne. Manuscripts should 

not exceed 30 typed double-spaced pages, including references, tables, and figures 

(Brief Notes should not exceed 12 pages, inclusive). References must conform to 

the Publication Manual of the American Psychological Association (Sixth Edition). 

All artwork must be camera-ready. Authors should include their name, affiliation, 

mailing address, email address, telephone number, and a brief biographical 

statement on a separate title page. Each manuscript should include an abstract and 3-5 

keywords. Submission of a manuscript implies commitment to publish in the journal. 

Authors submitting manuscripts to the journal should not simultaneously submit them 

to another journal, nor should manuscripts have been published elsewhere in 

substantially similar form or with substantially similar content. Authors in doubt 

about what constitutes prior publication should consult the editor. 

SAGE Choice and Open Access  

If you or your funder wish your article to be freely available online to nonsubscribers 

immediately upon publication (gold open access), you can opt for it to be included in 

SAGE Choice, subject to the payment of a publication fee. The manuscript 

submission and peer review procedure is unchanged. On acceptance of your article, 

you will be asked to let SAGE know directly if you are choosing SAGE Choice. To 

check journal eligibility and the publication fee, please visit SAGE Choice. For more 

information on open access options and compliance at SAGE, including self/author 

archiving deposits (green open access) visit SAGE Publishing Policies on our Journal 

Author Gateway. 

  

Journal Policy on Addressing Diversity in Manuscripts  

Effective January 2016 

Effective January 2016 JIV will require that every manuscript include a discussion 

about the implications of the study questions, underlying research literature, 

methodology, and analysis or results in terms of diversity. Diversity concerns are not 

a criteria for publication but must be addressed. The nature of the discussion and 

amount of space devoted to the discussion is the responsibility of the author(s). 

JIV understands diversity to include all aspects of human differences such as 

socioeconomic status, race, ethnicity, language, nationality, sex, gender identity, 

sexual orientation, religion, geography, ability, and age. 

Diversity as a core value embodies inclusiveness, mutual respect, and multiple 

perspectives and serves as a catalyst for expanding knowledge and practice with all 

human beings. While science seeks knowledge that can be generalized, it must 

http://mc.manuscriptcentral.com/jiv
http://www.uk.sagepub.com/sagechoice.sp
http://www.uk.sagepub.com/journalgateway/pubPolicies.htm
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appreciate that specific findings, while important in understanding the unique 

experiences of individuals or groups, are not necessarily applicable to all. 

  

  

  

Manuscript Preparation 

  

  

The manuscript should include four major sections (in this order): Title Page, Abstract, 

Main Body, and References. 

Sections in a manuscript may include the following (in this order): (1) Title page, (2) 

Abstract, (3) Keywords, (4) Text, (5) Notes, (6) References, (7) Tables, (8) Figures, 

(9) Appendices, and (10) Author Biography 

1. Title page. Please include the following: 

 Full article title 

 Acknowledgments and credits 

  ach author‘s complete name and institutional affiliation s) 

 Grant numbers and/or funding information 

 Corresponding author (name, address, phone/fax, e-mail) 

2. Abstract. Print the abstract on a separate page headed by the full article title. Omit 

author s)‘s names. 

*JIV will not review or publish any manuscript without an abstract of 250-300 words 

that includes a concise summary of the study questions, subjects, methods, findings 

and major implications. 

3. Text. Manuscripts should be Word files (.docx or .doc). The main document must 

be blinded for peer review, with all author names and other identifying information 

removed. Upload text, headed by the full article title, as "Main Document." 

a. Headings and subheadings. Subheadings should indicate the organization of the 

content of the manuscript. Generally, three heading levels are sufficient to organize 

text. Level 1 heading should be Centered, Boldface, Upper & Lowercase, Level 2 

heading should be Flush Left, Boldface, Upper & Lowercase, Level 3 heading should 

be Indented, boldface, lowercase paragraph heading that ends with a period, Level 4 

heading should be Indented, boldface, italicized, lowercase paragraph heading that 

ends with a period, and Level 5 heading should be Indented, italicized, lowercase 

paragraph heading that ends with a period. 
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b. Citations. For each text citation there must be a corresponding citation in the 

reference list and for each reference list citation there must be a corresponding text 

citation. Each corresponding citation must have identical spelling and year. Each text 

citation must include at least two pieces of information, author(s) and year of 

publication. Following are some examples of text citations: 

(i) Unknown Author: To cite works that do not have an author, cite the source by its 

title in the signal phrase or use the first word or two in the parentheses. Eg. The 

findings are based on the study was done of students learning to format research 

papers ("Using XXX," 2001) 

(ii) Authors with the Same Last Name: use first initials with the last names to prevent 

confusion. Eg. (L. Hughes, 2001; P. Hughes, 1998) 

(iii) Two or More Works by the Same Author in the Same Year: For two sources by 

the same author in the same year, use lower-case letters (a, b, c) with the year to order 

the entries in the reference list. The lower-case letters should follow the year in the in-

text citation. Eg. Research by Freud (1981a) illustrated that… 

(iv) Personal Communication: For letters, e-mails, interviews, and other person-to-

person communication, citation should include the communicator's name, the fact that 

it was personal communication, and the date of the communication. Do not include 

personal communication in the reference list. Eg. (E. Clark, personal communication, 

January 4, 2009). 

(v) Unknown Author and Unknown Date: For citations with no author or date, use the 

title in the signal phrase or the first word or two of the title in the parentheses and use 

the abbreviation "n.d." (for "no date"). Eg. The study conducted by of students and 

research division discovered that students succeeded with tutoring ("Tutoring and 

APA," n.d.). 

5. Notes. If explanatory notes are required for your manuscript, insert a number 

formatted in superscript following almost any punctuation mark. Footnote numbers 

should not follow dashes ( — ), and if they appear in a sentence in parentheses, the 

footnote number should be inserted within the parentheses. The Footnotes should be 

added at the bottom of the page after the references.  he word ―Footnotes‖ should be 

centered at the top of the page. 

6. References. Basic rules for the reference list:- 

Ø The reference list should be arranged in alphabetical order according to the authors‘ 

last names. 

Ø If there is more than one work by the same author, order them according to their 

publication date – oldest to newest (therefore a 2008 publication would appear before 

a 2009 publication). 

Ø When listing multiple authors of a source use ― ‖ instead of ―and‖. 
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Ø Capitalize only the first word of the title and of the subtitle, if there are one, and 

any proper names – i. e. only those words that are normally capitalized. 

Ø Italicize the title of the book, the title of the journal/serial and the title of the web 

document. 

Ø Manuscripts submitted to Journal of Interpersonal Violence (JIV) should strictly 

follow the APA manual (6th edition). 

Ø Every citation in text must have the detailed reference in the Reference section. 

Ø Every reference listed in the Reference section must be cited in text. 

Ø Do not use ―et al.‖ in the  eference list at the end; names of all authors of a 

publication should be listed there. 

Here are a few examples of commonly found references. For more examples please 

check APA(6
th

 Ed). 

3. Text. Manuscripts should be Word files (.docx or .doc). The main document must 

be blinded for peer review, with all author names and other identifying information 

removed. Upload text, headed by the full article title, as "Main Document." 

a. Headings and subheadings. Subheadings should indicate the organization of the 

content of the manuscript. Generally, three heading levels are sufficient to organize 

text. Level 1 heading should be Centered, Boldface, Upper & Lowercase, Level 2 

heading should be Flush Left, Boldface, Upper & Lowercase, Level 3 heading should 

be Indented, boldface, lowercase paragraph heading that ends with a period, Level 4 

heading should be Indented, boldface, italicized, lowercase paragraph heading that 

ends with a period, and Level 5 heading should be Indented, italicized, lowercase 

paragraph heading that ends with a period. 

b. Citations. For each text citation there must be a corresponding citation in the 

reference list and for each reference list citation there must be a corresponding text 

citation. Each corresponding citation must have identical spelling and year. Each text 

citation must include at least two pieces of information, author(s) and year of 

publication. Following are some examples of text citations: 

(i) Unknown Author: To cite works that do not have an author, cite the source by its 

title in the signal phrase or use the first word or two in the parentheses. Eg. The 

findings are based on the study was done of students learning to format research 

papers ("Using XXX," 2001) 

(ii) Authors with the Same Last Name: use first initials with the last names to prevent 

confusion. Eg. (L. Hughes, 2001; P. Hughes, 1998) 

(iii) Two or More Works by the Same Author in the Same Year: For two sources by 

the same author in the same year, use lower-case letters (a, b, c) with the year to order 

the entries in the reference list. The lower-case letters should follow the year in the in-

text citation.  g.  esearch by Freud  1981a) illustrated that… 
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(iv) Personal Communication: For letters, e-mails, interviews, and other person-to-

person communication, citation should include the communicator's name, the fact that 

it was personal communication, and the date of the communication. Do not include 

personal communication in the reference list. Eg. (E. Clark, personal communication, 

January 4, 2009). 

(v) Unknown Author and Unknown Date: For citations with no author or date, use the 

title in the signal phrase or the first word or two of the title in the parentheses and use 

the abbreviation "n.d." (for "no date"). Eg. The study conducted by of students and 

research division discovered that students succeeded with tutoring ("Tutoring and 

APA," n.d.). 

5. Notes. If explanatory notes are required for your manuscript, insert a number 

formatted in superscript following almost any punctuation mark. Footnote numbers 

should not follow dashes ( — ), and if they appear in a sentence in parentheses, the 

footnote number should be inserted within the parentheses. The Footnotes should be 

added at the bottom of the page after the references.  he word ―Footnotes‖ should be 

centered at the top of the page. 

6. References. Basic rules for the reference list:- 

Ø The reference list should be arranged in alphabetical order according to the authors‘ 

last names. 

Ø If there is more than one work by the same author, order them according to their 

publication date – oldest to newest (therefore a 2008 publication would appear before 

a 2009 publication). 

Ø When listing multiple authors of a source use ― ‖ instead of ―and‖. 

Ø Capitalize only the first word of the title and of the subtitle, if there are one, and 

any proper names – i. e. only those words that are normally capitalized. 

Ø Italicize the title of the book, the title of the journal/serial and the title of the web 

document. 

Ø Manuscripts submitted to Journal of Interpersonal Violence (JIV) should strictly 

follow the APA manual (6th edition). 

Ø Every citation in text must have the detailed reference in the Reference section. 

Ø Every reference listed in the Reference section must be cited in text. 

Ø Do not use ―et al.‖ in the  eference list at the end; names of all authors of a 

publication should be listed there. 

Here are a few examples of commonly found references. For more examples please 

check APA(6
th

 Ed). 
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 Books: 

Book with place of publication-- Airey, D. (2010). Logo design love: A guide to 

creating iconic brand identities. Berkeley, CA: New Riders. 

  

Book with editors & edition-- Collins, C., & Jackson, S. (Eds.). (2007). Sport in 

Aotearoa/New Zealand society (2
nd

 ed.). South Melbourne, Australia: Thomson. 

  

Book with author & publisher are the same-- MidCentral District Health Board. 

(2008). District annual plan 2008/09. Palmerston North, New Zealand: Author. 

Chapter in an edited book-- Dear, J., & Underwood, M. (2007). What is the role of 

exercise in the prevention of back pain? In D. MacAuley & T. Best (Eds.), Evidence-

based sports medicine (2
nd

 ed., pp. 257-280). Malden, MA: Blackwell. 

 Periodicals: 

Journal article with more than one author (print)-- Gabbett, T., Jenkins, D., & 

Abernethy, B. (2010). Physical collisions and injury during professional rugby league 

skills training. Journal of Science and Medicine in Sport, 13(6), 578-583. 

  

Journal article – 8 or more authors-- Crooks, C., Ameratunga, R., Brewerton, M., 

Torok, M., Buetow, S., Brothers, S., … Jorgensen, P. (2010). Adverse reactions to 

food in New Zealand children aged 0-5 years. New Zealand Medical Journal, 

123(1327). Retrieved from http://www.nzma.org.nz/journal/123-1327/4469/ 

  

 Internet Sources: 

Internet – no author, no date-- Pet therapy. (n.d.). Retrieved from 

htttp://www.holisticonline.com/stress/stress_pet-therapy.htm 

  

Internet – Organisation / Corporate author-- SPCA New Zealand. (2011). Your dog 

may be dying from the heat [Press release]. Retrieved 

from http://www.rnzspca.org.nz/news/press-releases/360-your-dog-may-be-dying-... 

  

 Examples of various types of information sources: 

http://www.nzma.org.nz/journal/123-1327/4469/
http://www.holisticonline.com/stress/stress_pet-therapy.htm
http://www.rnzspca.org.nz/news/press-releases/360-your-dog-may-be-dying-from-the-heat


 

 

117 

Act (statute / legislation)-- Copyright Act 1994. (2011, October 7). Retrieved 

from http://www.legislation.govt.nz 

  

Blog post-- Liz and Ellory. (2011, January 19). The day of dread(s) [Blog post]. 

Retrieved from http://www.travelblog.org/Oceania/Australia/Victoria/Melbourne/St-

Kilda/... 

  

Brochure / pamphlet (no author)-- Ageing well: How to be the best you can be 

[Brochure]. (2009). Wellington, New Zealand: Ministry of Health. 

  

Conference Paper-- Williams, J., & Seary, K. (2010). Bridging the divide: Scaffolding 

the learning experiences of the mature age student. In J. Terrell (Ed.), Making the 

links: Learning, teaching and high quality student outcomes. Proceedings of the 9th 

Conference of the New Zealand Association of Bridging Educators (pp. 104-116). 

Wellington, New Zealand. 

  

DVD / Video / Motion Picture (including Clickview & Youtube)-- Gardiner, A., Curtis, 

C., & Michael, E. (Producers), & Waititi, T. (Director). (2010). Boy: Welcome to my 

interesting world [DVD]. New Zealand: Transmission. 

  

Magazine-- Ng, A. (2011, October-December). Brush with history. Habitus, 13, 83-87. 

Newspaper article (no author)-- Little blue penguins homeward bound. (2011, 

November 23). Manawatu Standard, p. 5 

  

Podcast (audio or video)-- Rozaieski, B. (2011). Logan cabinet shoppe: Episode 37: 

Entertainment center molding [Video podcast]. Retrieved from http://blip.tv/xxx 

Software (including apps-- UBM Medica. (2010). iMIMS (Version1.2.0) [Mobile 

application software]. Retrieved from http://itunes.apple.com 

Television programme-- Flanagan, A., & Philipson, A. (Series producers & directors). 

(2011). 24 hours in A & E [Television series]. Belfast, Ireland: Channel 4. 

Thesis (print)-- Smith, T. L. (2008). Change, choice and difference: The case of RN to 

BN degree programmes for registered nurses (Master’s thesis). Victoria University of 

Wellington, Wellington, New Zealand. 

http://www.legislation.govt.nz/
http://www.travelblog.org/Oceania/Australia/Victoria/Melbourne/St-Kilda/blog-669396.html
http://www.travelblog.org/Oceania/Australia/Victoria/Melbourne/St-Kilda/blog-669396.html
http://blip.tv/xxx
http://itunes.apple.com/
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Thesis (online)-- Mann, D. L. (2010). Vision and expertise for interceptive actions in 

sport (Doctoral dissertation, The University of New South Wales, Sydney, Australia). 

Retrieved fromhttp://handle.unsw.edu.au/1959.4/44704 

Television programme-- Flanagan, A., & Philipson, A. (Series producers & directors). 

(2011). 24 hours in A & E [Television series]. Belfast, Ireland: Channel 4. 

Thesis (print)-- Smith, T. L. (2008). Change, choice and difference: The case of RN to 

BN degree programmes for registered nurses (Master’s thesis). Victoria University of 

Wellington, Wellington, New Zealand. 

Thesis (online)-- Mann, D. L. (2010). Vision and expertise for interceptive actions in 

sport (Doctoral dissertation, The University of New South Wales, Sydney, Australia). 

Retrieved fromhttp://handle.unsw.edu.au/1959.4/44704 

Thesis (online)-- Mann, D. L. (2010). Vision and expertise for interceptive actions in 

sport (Doctoral dissertation, The University of New South Wales, Sydney, Australia). 

Retrieved fromhttp://handle.unsw.edu.au/1959.4/44704 

Television programme-- Flanagan, A., & Philipson, A. (Series producers & directors). 

(2011). 24 hours in A & E [Television series]. Belfast, Ireland: Channel 4. 

Thesis (print)-- Smith, T. L. (2008). Change, choice and difference: The case of RN to 

BN degree programmes for registered nurses (Master’s thesis). Victoria University of 

Wellington, Wellington, New Zealand. 

Thesis (online)-- Mann, D. L. (2010). Vision and expertise for interceptive actions in 

sport (Doctoral dissertation, The University of New South Wales, Sydney, Australia). 

Retrieved fromhttp://handle.unsw.edu.au/1959.4/44704 

IMPORTANT NOTE: To encourage a faster production process of your article, you 

are requested to closely adhere to the points above for references. Otherwise, it will 

entail a long process of solving copyeditor’s queries and may directly affect the 

publication time of your article. 

7. Tables. They should be structured properly. Each table must have a clear and 

concise title. When appropriate, use the title to explain an abbreviation parenthetically. 

Eg. Comparison of Median Income of Adopted Children (AC) v. Foster Children 

(FC). Headings should be clear and brief. 

8. Figures. They should be numbered consecutively in the order in which they appear 

in the text and must include figure captions. Figures will appear in the published 

article in the order in which they are numbered initially. The figure resolution should 

be 300dpi at the time of submission. 

IMPORTANT: PERMISSION- The author(s) are responsible for securing permission 

to reproduce all copyrighted figures or materials before they are published in (JIV). A 

copy of the written permission must be included with the manuscript submission. 

http://handle.unsw.edu.au/1959.4/44704
http://handle.unsw.edu.au/1959.4/44704
http://handle.unsw.edu.au/1959.4/44704
http://handle.unsw.edu.au/1959.4/44704
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9. Appendices. They should be lettered to distinguish from numbered tables and 

figures. Include a descriptive title for each appendix  e.g., ― ppendix  .  ariable 

Names and Definitions‖).  ross-check text for accuracy against appendices.10. 

Author Biography. Biographical statements for each author of no more than 100 

words. 

Any further questions can be directed to jiv@u.washington.edu.  


