O objetivo principal deste projeto é o de fazer um estudo descritivo do tipo prevalência de Disfunção Têmporo-mandibular e
Dor Orofacial (DTM e DOF) utilizando o RDC/DTM (Critérios de Diagnóstico para Pesquisa das Desordens
Temporomandibulares) em mulheres vítima de violência em redes de apoio (Dworkin & LeResche, 1992). O nosso segundo
objetivo é de correlacionar os dados do RDC/DTM com o S/PAHQ (Questionário Sobre História de Abuso Físico e Sexual)
(Fillingim et al., 1997), em nosso meio lingüístico e cultural, a fim de procurar estabelecer possível relação de etiologia entre
os dois fatores; bem como a correlação de fatores psicossociais, como depressão e ansiedade, contidos no Eixo II do
RDC/DTM com a história de abuso físico e sexual. Para o presente estudo está sendo estipulado uma amostra de 20 mulheres
em situação de violência doméstica e que acessam as redes de apoio. Foram realizadas até o momento 12 entrevistas
individuais com mulheres pela aluna de IC do curso de Serviço Social da PUCRS, que tem administrado o S/PAHQ, e pela
aluna de IC da Faculdade de Odontologia também da PUCRS, que administra o RDC/DTM. Os resultados parciais da
pesquisa se apresentaram positivamente em relação ao impacto significativo na qualidade de vida das mulheres. A importância
do estudo resume-se no fato de que diversos problemas de dores crônicas de origem diversa tem sido associados com história
de abuso físico e sexual, com a prevalência variando de 2 a 62% (Wurtele et al, 1990; Goldberg, 1994; Toomey et al, 1995).
Contudo, muito poucos estudos na área de DTM e DOF foram feitos (Fillingim et al., 1997; Riley et al., 19980. Nosso estudo
apontou que 70% das mulheres vítimas de violência apresentaram dor crônica, variando de grau 1 a 3, além de depressão,
violência emocional 80%, a forma de violência mais freqüente, seguida da violência física, 63%.

