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CONSIDERATIONS ON DEATH BY DOMESTIC VIOLENCE IN NEAMT COUNTY,
BETWEEN 1997-2008 (Abstract): Material and methods: The study include a series of
132 cases of domestic violence (DV) accounting for 58% of the 228 homicides recorded
between 1997 and 2008 in the Neamt county. Data were processed and interpreted based on
epidemiological, statistic and mathematical computer-based methods. Results: In 1998, in the
Neamt county, 0.69%ooo homicides were recorded as compared to 2.56 at country level. In
2000, the rate of homicides by DV had significantly increased, reaching 12.3%ooo, compared
to 4.5%ooo at the national level. The prevalence of homicides by DV, according to environment, gender, age groups and other features is presented. Conclusions: Domestic violence is
hard to control, this phenomenon being uncommon to Romanian society, but represents a major
social and public health problem. Key words: DOMESTIC VIOLENCE, AGGRESSION,
PUBLIC HEALTH PROBLEM, FORENSIC MEDICINE

Violenþa domesticã (VD) este un fenomen care a însoþit dintotdeauna construirea
ºi dinamica familiei, dar includerea ei în
atenþia ºtiinþelor juridice ºi sociale este de
datã recentã. Doar în ultimii 20 de ani,
ºtiinþele sociale ºi reglementãrile legale internaþionale fac referinþã la VD (1,2,3,4).
În prezent, se considerã cã VD însumeazã efectele unor factori sociali ºi psihologici: sãrãcie, deficienþe ale puterii socio-politice, promovarea în mass media a violenþei faþã de femei, ideologia dominanþei
ºi agresivitãþii masculine (5,6,7,8).
MATERIAL ªI METODE
Studiul nostru a inclus un lot de 132
cazuri de VD, reprezentând 58% din cele
228 omucideri înregistrate în judeþul Neamþ,
în perioada 1997-2008. Informaþiile au pro856

venit din evidenþele Serviciului de Medicinã Legalã (SML) ºi ale Institutului Naþional de Medicinã Legalã Mina Minovici
(fig. 1). Prelucrarea ºi interpretarea rezultatelor s-au realizat prin metode epidemiologice, statistico-matematice ºi computerizate.
REZULTATE ªI DISCUÞII
1. Analiza repartiþiei anuale a omuciderilor prin violenþã familialã, în judeþul
Neamþ, comparativ cu situaþia la nivel naþional. În anul 1998, în judeþul Neamþ, s-au
înregistrat 0,69%ooo omucideri, faþã de 2,56
la nivel naþional. Evaluarea pentru perioada
1998-2000 a evidenþiat o creºtere semnificativã (p<0,05) în anul 2000, a ratei omuciderilor prin VD, aceasta ajungând la 12,3%ooo
locuitori în judeþul Neamþ, comparative cu
4,5%ooo pe întreaga þarã.

Consideraþii asupra deceselor cauzate de violenþa domesticã, în judeþul Neamþ

30

nr.cazuri

28

28

23

y(total) = -0,5385x + 22,5
R 2 = 0,1249

19

20

17
12 12

10

11

18

y(VD) = -0,1049x + 11,682
R 2 = 0,0167
19
18

16

22

15
12

10

12

13

12
8

7

8

9

11

0
1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

ani

nr.total cazuri omucideri
nr.decese prin violenþã domesticã
Linear (nr.total cazuri omucideri)
Linear (nr.decese prin violenþã domesticã)

Fig. 1. Repartiþia anualã a deceselor produse prin violenþã familialã, înregistrate la SML Neamþ, în
perioada 1997-2008

Raportat la numãrul total de omucideri,
din judeþul Neamþ, în perioada luatã în studiu, procentul victimelor a variat între 39%
în anul 1999 ºi 79% în 2005, cu o medie a
intervalului de 58%.
2. Repartiþia pe medii de reºedinþã ºi
sex. Din totalul omuciderilor prin VD, 34%
au provenit din urban ºi 66% din rural,
53% femei ºi 47% bãrbaþi. Forþa fizicã mai
scãzutã a femeilor, implicit, posibilitãþilor
lor mai reduse de apãrare în faþa agresorului
fac ca numãrul deceselor femeilor victime
ale partenerilor de viaþã sã fie mai mare.
Bãrbaþii decedaþi ca urmare a agresiunilor
domestice au fost victime atât ale partene-

relor de viaþã (soþii, concubine), cât ºi ale
pãrinþilor, fiilor, fraþilor, altor rude (cumnaþi, veri) (8,9,10) (fig. 2).
3. Repartiþia pe grupuri de vârstã. Victimele cuprinse în lotul de studiu au avut
vârsta între 3 luni ºi 83 ani, cele mai multe,
respectiv 72 (54%) aparþinând persoanelor
active social, cu vârsta între 21 ºi 60 ani
(p<0,05). Victimele din categoria copii ºi
tineri au totalizat 7%, iar vârstnicii din
propriile familii au reprezentat 22% din
totalul omuciderilor prin VD (fig. 3).
4. Distribuþia sezonierã. Numãrul cel
mai mare a cazurilor de omor urmare a VD
s-a înregistrat în lunile ianuarie (15%) ºi
femei :
53%

urban:
34%

rural:
66%

bãrbaþi
:
47%

A. medii
B. sex
Fig. 2. Repartiþia pe medii (A.) ºi sex (B.) a omuciderilor urmare a violenþei domestice, în judeþul
Neamþ, în perioada 1997-2008
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Fig. 3. Repartiþia pe grupuri de vârstã a 132 omucideri prin violenþã domesticã, înregistrate în
judeþul Neamþ, în perioada 1997-2008
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Fig. 4. Distribuþia sezonierã a omuciderilor prin
violenþã domesticã, înregistrate în judeþul
Neamþ, în perioada 1997-2008

decembrie (11%), în principal, asociate consumului de alcool din perioada sãrbãtorilor
de iarnã. În lunile mai, iunie, iulie ºi
august, au fost raportate 53 cazuri (40%
din total) ºi 34% în celelalte luni ale anului
(fig. 4).
5. Alte caracteristici
5. 1. Examenele toxicologice efectuate

pe probele de sânge recoltate de la cadavre
au relevat faptul cã în 90 de cazuri (68%),
victimele consumaserã alcool, având valori
ale alcoolemiei de 0,4-3,5%. La acestea, se
mai adaugã cazurile la care consumul de
alcool s-a stabilit prin prezenþa halenei alcoolice ºi cele la care autopsia s-a practicat
dupã 24 ore de la spitalizare.
5. 2. Relaþia victimã-agresor. Ancheta a
evidenþiat cã 63 (48%) din cazuri au fost
victimele soþului sau concubinului, urmate
de fiu-pãrinte (inclusiv ginere-norã) în 45
(34%), de fraþi (inclusiv frate adoptiv)  16
(12%), alte rude  8 (6%) ºi 5 (3,8%) agresiunea a antrenat mai mulþi membri ai familiei (tab. I).
5. 3. Mijloacele de atac folosite de agresori au inclus: lovire cu pumnii, picioarele,
capul, muºcare, comprimare cu propriul corp,
strangulare în 34 (26%); lovire cu corpuri
dure tãioase (cuþit, ciob de sticlã, topor,
secure)  40 (30%); lovire cu corpuri dure

TABELUL I
Natura relaþiei dintre victimã-agresor în omuciderile incluse în studiu, în judeþul Neamþ, în
perioada 1997-2008
Tipul relaþiei
Nr. cazuri
%
soþ / concubin
63
48
pãrinte / fiu ; bunic / nepot
45
34
frate
16
12
altele
8
6
Total
132
100
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TABELUL II
Mijloacele de atac folosite de agresorii victimelor mortale ale violenþelor domestice,
în judeþul Neamþ, în perioada 1997-2008
Mijloace de atac
Lovire cu corpuri dure tãioase
Lovire cu corpuri dure netãioase
Substanþe caustice
Lichi de / obiecte fi erbinþi
Mijloace proprii
Împuºcare
Mijloace combinate
Total

* pentru valorile mai mici de 10, proporþiile sunt orientative

Nr. cazuri
40
18
3
4
34
3
30
132

%*
30
14
2
3
26
2
23
100

TABELUL III
Cauza medicalã a decesului victimelor violenþei domestice, în lotul studiat, în judeþul Neamþ,
în perioada 1997-2008
Cauza medicalã a morþii
Nr. cazuri
%
Traumatismul cranio-cerebral sau vertebro-medular
33
25
Asfixia
13
10
Hemoragia
36
27
ªocul
23
17
Insuficienþa cardio-respiratorie acutã
27
19
Total
132
100

netãioase  18 (14%); arsuri cu obiecte
sau împuºcarea  3 (2%); substanþe caustice  3 (2%); combinarea mai multor mijloace  30 (23%) (tab. II).
5. 4. Tabloul lezional prezentat de victimele VD a fost deosebit de variat: în 15
(13%) leziunea a fost unicã (plagã penetrantã urmatã de o hemoragie internã sau
externã). În celelalte cazuri, victimele au
prezentat multiple leziuni situate pe toatã
suprafaþa corporalã: echimoze, excoriaþii,
plãgi, fracturi osoase, contuzii grave cu
lezarea unor organe interne, arsuri cu lichide
sau obiecte fierbinþi, substanþe chimice etc.;
în 4 (3%) din cazuri, victimele au fost ºi
violate de cãtre agresori.
În 33 (25%) din cazuri, decesul s-a produs urmare a unui traumatism cranio-cerebral sau vertebro-medular, cu leziuni grave
ale creierului, mãduvei spinãrii sau meningelor; în 13 (10%) a intervenit asfixia (prin
comprimarea gâtului, toracelui, abdomenului sau prin aspirat sangvin în cãile respi-

ratorii); hemoragia internã sau externã a
produs decesul a 36 (27%) dintre victime;
ºocul (traumatic, hemoragic, septic) în 25
(17%); insuficienþa cardio-respiratorie acutã
în 27 (19%) din total cazuri (tab. III).
CONCLUZII
Se poate aprecia cã fenomenul VD este
unul periculos ºi greu de controlat ºi, totodatã, dificil de surprins în statisticile oficiale. Departe de a fi o particularitate a
societãþii româneºti, VD este o problemã
socialã ºi de sãnãtate populaþionalã, care
cumuleazã efectele intervenþiei unor factori
sociali ºi psihologici. Prevalenþa actelor de
VD a înregistrat o creºtere alarmantã, în
contextul unei societãþi generatoare de nemulþumiri ºi frustrãri.
Violenþa fizicã ºi consecinþa sa extremã,
decesul victimei, ºocheazã prin existenþa
unui numãr semnificativ de mare a situaþiilor în care un om poate fi ucis de un membru al familiei sale.
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EROZIUNILE DENTARE LA PACIENÞII CU REFLUX GASTRO-ESOFAGIAN CU
SIMPTOME RESPIRATORII
Atât eroziunile dentare cât ºi simptomele respiratorii de tipul tusei nocturne, astmului, laringitei,
sunt strâns corelate cu refluxul gastro-esofagian. Tutuºi puþine studii au investigat corelaþia
dintre cele douã tipuri de patologii. Autorii au efectuat studiul pe trei loturi de pacienþi cu reflux
gastro-esofagian, selectate în funcþie de frecvenþa simptomelor respiratorii. Eroziunile dentare
au fost evaluate utilizând indicele modificat de uzurã dentarã (Smith ºi Knight). Rezultatele
studiului au demonstrat cã pacienþii cu reflux gastro-esofagian prezintã eroziuni dentare variind
de la gradul 1 la 4, frecvenþa acestor leziuni fiind semnificativ mai mare în cazul celor cu
simptome respiratorii frecvente (64,52%) comparativ cu cei care prezintã ocazional sau de loc
aceste simptome (44,4%, respectiv 36,67%). Gravitatea eroziunilor, evaluatã prin valorile
indicilor de uzurã dentarã, s-a corelat de asemenea pozitiv cu frecvenþa simptomatologiei
respiratorii. La pacienþii cu simptome respiratorii, refluxul vaporilor ºi gazului gastric contribuie
alãturi de refluxul lichidelor ºi solidelor, la instalarea patologiei dentare. Fenomenul de
microaspirare este mai puternic iar vaporii acizi ajung la nivelul faringelui ºi cavitãþii orale,
determinând efecte importante chiar ºi în cazul unor cantitãþi mici de acid. Medicamentele
utilizate de aceºti pacienþi pot contribui într-o mãsurã mai micã la agravarea eroziunilor. Aceste
rezultate atrag atenþia asupra riscului crescut de eroziune dentarã la pacienþii cu reflux gastroesofagian însoþit de simptome respiratorii ºi asupra necesitãþii de a introduce mãsuri preventive
adevate la aceastã grupã de risc (Wang G-R, Zhang H, Wang Z-G, Jiang G-S, Guo C-H.
Relationship between dental erosion and respiratory symptoms in patiens with gastro-oesophageal reflux disease. J Dentist 2010; 38: 892-898).
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