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Resumo
Os maus-tratos à criança e ao adolescente (CeA) é um ato praticado ao longo da história. No
Brasil, somente a partir dos anos 60, tornou-se preocupação criando o Estatuto da Criança e
Adolescente. São comuns em CeA, quatro tipos de abuso: físico, sexual, psicológico e
negligência. O odontólogo acompanha seus pacientes em longo prazo estando à frente de
identificar a recorrência destes eventos, podendo observar hábitos alimentares, saúde, higiene oral
e comportamentos psicológicos. O presente trabalho teve como objetivo conhecer a conduta dos
CDs de Cacoal-RO frente aos maus-tratos de CeA. Foi realizada uma pesquisa de campo do tipo
objeto fonte, com o método quali-quantitativo descritivo, o universo estudado foi composto por
205 CDs cadastrados no CRO de Cacoal-RO. Do total, 58,69% são do sexo feminino com a idade
de 26 a 30 anos. No exercício da profissão, apenas 28,26% teve algum tipo de suspeita de maustratos a CeA. A maioria suspeitou pela mudança de comportamento e por sinais físicos. Somente
1 entrevistado investigou junto a família e acionou o Conselho Tutelar. Ao todo, 39,13%
desconhecem o CID adequado para encaminhar a CeA ao médico no caso de alguma dúvida. Da
amostra, 78,26% dos CDs alegam desconhecer a existência do questionário que direciona o
profissional à identificação e notificação, somente 15,21% acreditam que receberam informação
suficiente em sua formação acadêmica. Com base nos resultados conclui-se que a maioria dos
CDs entrevistados desconhece a conduta adequada frente a maus-tratos, sendo nítida a
necessidade de os cursos de graduação em odontologia abordar com maior intensidade o tema.
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