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RESUMO 

 

Os traumatismos das mais diversas etiologias são uma das grandes causas de 

internamentos hospitalares e óbitos em todo país, constituindo um grave 

problema de saúde pública. Destes, os traumas de face merecem destaque 

devido às repercussões estéticas e funcionais que acarretam ao paciente. 

Desenvolveu-se, então um estudo transversal a partir de dados secundários do 

trauma de face em Feira de Santana e região metropolitana no período de 

2015 a 2018, bem como realizou análise comparativa da etiologia do trauma de 

acordo com a natureza do serviço, se público ou privado. Foram fontes de 

informação os prontuários dos centros de referência em Cirurgia 

Bucomaxilofacial no setor público e no setor privado da região. Realizou-se a 

tabulação eletrônica dos dados e análise descritiva das variáveis de interesse. 

Analisou-se um total de 360 prontuários, 153 oriundos do serviço público e 207 

do privado. No serviço púbico a etiologia mais prevalente foram os acidentes 

motociclísticos com 44,76% dos casos, seguido por número expressivo de 

ferimentos por armas de fogo 18,09%. No serviço privado os acidentes com 

automóveis ocuparam o topo com 20,52% dos casos, seguidos das quedas da 

própria altura com 20% e os acidentes motociclísticos com 19,47% dos casos. 

Quanto ao tipo de fratura, as fraturas mandibulares somaram 46,25% no 

serviço público, já no serviço privado as fraturas zigomáticas foram o destaque 

com 24,89%. Puderam-se encontrar diferenças na etiologia do trauma 

comparando-se os sistemas público e privado. O perfil da gravidade e 

localização das fraturas também se mostrou distinto, o que pode sugerir uma 

associação entre condição socioeconômica e a morbidade das fraturas faciais. 

A violência ocupou lugar de destaque frente aos acidentes de trânsito que 

outrora se destacavam isolados, apresentando maior demanda de ações 

públicas neste sentido. 

Palavras-chave: Trauma de face. Saúde Pública. Epidemiologia do trauma.  
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ABSTRACT  

 

The trauma due the most variable etiologies is responsible for most of 

hospitalizations and deaths all over the country, emerging as a major problem 

of public health. Among them, the facial trauma deserves a highlight, once it 

has dramatic aesthetic and functional repercussions for the patient. Therefore 

was developed a cross-sectional study based on secondary data of facial 

trauma at Feira de Santana – BA and metropolitan region from 2015 to 2018, as 

well, were compared the different etiological pattern between public and private 

services. The data sources were the regional reference institutions on 

Maxillofacial Surgery, at the public and private service. At last data were 

electronically tabulated and a descriptive analysis was carried. A total of 360 

files were collected, 153 from the public sector and 207 from the private 

institutions. At the public service the most prevalent etiology were the 

motorcycle accidents with 44.76% of cases, followed by an expressive amount 

of gunshot wounds 18.09%. On the other side, at private sector, the car 

accident was at the top with 20.52% of cases, followed closer by falls from own 

high with 20%. The motorcycle accidents came only at the third position with 

19.47%. When talking about the fracture type, the mandible fractures amounted 

46.25% at the public hospital, on the other hand, the zygoma fractures were 

prominent with 24.89%. Sensible differences were found at the trauma etiology 

when comparing the two sectors. The severity of injuries and the fractures 

location also presented distinct pattern, which can suggest a relation between 

social and economic status and facial fractures morbidity.   The study revealed 

as well, how the violence has taken a highlight place on facial trauma 

epidemiology, once the traffic accidents used to be isolated as the main cause. 

This elucidates the demand for public actions on this regard.  

Palavras-chave: Facial trauma, Public Health, Trauma Epidemiology.  
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1- INTRODUÇÃO  

 

Os traumatismos das mais diversas etiologias são uma das grandes causas de 

internamentos hospitalares e óbitos em todo país, se configurando como um 

problema majoritário de saúde pública (1, 2). Ao se descrever a condição 

epidemiológica de saúde da população brasileira, destaca-se que as causas 

externas respondem pela 2ª causa de óbito na população geral e primeira em 

jovens, sendo que, nesta faixa etária, as causas são principalmente a violência 

e acidentes de trânsito. Mesmo com essa realidade, poucos são os estudos 

com foco na etiologia e na gravidade do trauma e da morbidade provocada 

pelas lesões.  Dois principais fatores têm agravado esse panorama: o 

incremento exponencial da frota veicular e aumento do tráfico de drogas e 

disseminação da violência urbana, atingindo desde as cidades de menor porte 

populacional até os grandes centros urbanos (2, 3). Os traumatismos não têm 

limites sociais, econômicos ou geográficos, atingindo a população de maneira 

global. Todavia, pode atingir de forma diferenciada grupos populacionais 

expostos a diferentes fatores de risco e exposição (4, 5). 

Dentro desse contexto os traumas de face tem uma posição de grande 

relevância, uma vez que, mesmo que só evolua para o óbito apenas em 

situações mais graves, podem trazer dramáticas repercussões estéticas e 

funcionais para as vítimas. A importância e magnitude do acometimento desta 

nobre região se dão justamente por seu conteúdo repleto de estruturas 

altamente especializadas que desempenham funções primárias orgânicas e 

sociais que podem provocar sequelas funcionais e estéticas graves e 

comprometimento da qualidade de vida do indivíduo, devendo ser manejada 
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com a maior rapidez e eficiência possíveis, procurando sempre reduzir o dano 

ao paciente e reestabelecer sua saúde (2, 3).  

A etiologia do trauma de face, em diversas classes sociais de uma mesma 

população, pode ser distinta. Como exemplo, pode-se citar a situação de 

comunidades de baixo nível socioeconômico e de maior vulnerabilidade social 

em que existe um risco aumentado de lesões por armas brancas e armas de 

fogo, devido a maior propensão de se expor à violência no enfretamento entre 

policiais e traficantes (2-4). Esses ferimentos representam maior dificuldade 

para o tratamento. Lesões por projéteis caracterizam um desafio para 

reabilitação, devido ao seu grande poder destrutivo, causando muitas vezes 

perda de substância tecidual, além de provocar dano térmico associado, 

prejudicando a vascularização local.  Por outro lado, indivíduos de maior poder 

aquisitivo e nível social, possuem facilidade de acesso a veículos motorizados 

de alta velocidade ou são mais usualmente adeptos à prática de esportes 

radicais. Assim, estarão mais expostos a traumas de alta energia cinética, com 

repercussões também dramáticas nos tecidos afetados, muitas vezes cursando 

com fraturas múltiplas do esqueleto facial (2, 4, 6, 7).  

Essa diversidade de fatores etiológicos é um importante ponto a ser 

considerado na organização dos serviços de saúde, uma vez que está 

intimamente relacionada a questões de oferta e acesso aos serviços, além de 

comportamentais, psicológicas, culturais, sociais e econômicas. Na 

organização dos serviços de saúde, a complexidade da assistência e a 

necessidade de formação das equipes complexas necessárias para o 

atendimento demandado são relevantes. Faz-se notório na prática clínica 

hospitalar, a existência de uma diferença nos fatores associados ao trauma de 
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acordo com o perfil dos pacientes que dão entrada nos serviços de emergência 

públicos em comparação aos do setor privado. Entretanto, não há na literatura 

nenhum estudo que confirme essa vivência clínica com base em evidências 

científicas. 

Reconhecer a prevalência e gravidade destes problemas, bem como os fatores 

associados aos mesmos, permite instrumentalizar os agentes públicos para 

definir ações, projetos e leis que auxiliem no controle desta situação. Assim, 

reconhecer as discrepâncias entre os serviços públicos e privados significa não 

só identificar perfis populacionais diferentes, como subsidiar a proposição de 

políticas públicas mais adequadas a população atendida no município de Feira 

de Santana. 

 

2- JUSTIFICATIVA: 

 

As causas externas são responsáveis por cinco milhões de óbitos por ano em 

todo mundo, correspondendo a cerca de 9% da mortalidade mundial.  É 

também o maior motivo de ocupação dos leitos hospitalares e serviços de 

saúde ao redor do globo (8). No Brasil, a violência interpessoal e os acidentes 

de trânsito são responsáveis por dois terços dos óbitos por causas externas. 

Em levantamento realizado no ano de 2010, 143.256 brasileiros morreram 

devido a essas causas, dentro do total de 929.893 internações hospitalares a 

um custo para o SUS de 940,5 milhões de reais, correspondendo a 8,7% de 

toda a verba de internações pagas pelo sistema público. Diante deste quadro 

alarmante e crescente, estudos populacionais ocupam lugar de destaque, 
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proporcionando dados concretos que possibilitem o melhor planejamento de 

políticas públicas preventivas (8). 

 

3- OBJETIVOS:  

3.1 GERAL: 

Analisar a magnitude, gravidade e fatores associados ao trauma de face em 

serviços públicos e privados na região metropolitana de Feira de Santana 

(Bahia), no período de 2015- 2018.  

3.2 ESPECÍFICOS: 

 Descrever a população de estudo, prevalência e características do 

trauma de face nos serviços públicos e privados no período acima; 

 Identificar as diferenças de ocorrência e gravidade das lesões entre 

instituições públicas e privadas; 

 Analisar atores sociais e demográficos associados a ocorrência e 

gravidade das lesões no município no período estudado. 
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4- REVISÃO DA LITERATURA  
 

 
Os traumatismos em geral representam um dos maiores desafios nos diversos 

sistemas de saúde ao redor do mundo, sobrecarrega as unidades de 

assistência hospitalar com longos períodos de internamento e impulsiona as 

estatísticas de mortalidade.  

O trauma é responsável por cerca 8,7% dos óbitos nas emergências dos 

principais centros de referência. Quando se fala em mortalidade fica atrás 

apenas das doenças cardiovasculares e dos cânceres (1). Segundo a 

Organização Mundial de Saúde estima-se que 1,24 milhões de pessoas 

morrem todos os anos devido ao trauma, sendo que em metade desses óbitos 

há lesões na cabeça e na face envolvidas (9).  

No último grande levantamento do trauma no Brasil realizado no ano de 2010 

pelo Ministério da Saúde, a taxa de internação hospitalar por esta causa 

chegou a 48,5/10 mil habitantes (10). Fato este que acarreta em pesados 

custos para os sistemas públicos de saúde. De acordo com a Organização Pan 

Americana de Saúde, o país gasta 4 a 7% do seu orçamento em saúde no 

tratamento e controle da morbidade relacionada a causas externas (9). 

Os traumatismos oriundos da violência e dos acidentes de trânsito, geralmente 

envolvem alta energia cinética, ocasionando fraturas complexas, que 

demandam tratamentos invasivos e internamentos hospitalares extensos. Além 

de todo o prejuízo à saúde da vítima, os custos de um tratamento como este 

são extremamente onerosos ao SUS.   

Levantamento sobre o trauma de face realizado por Aires e colaboradores 

realizados em 2019 no Hospital da Restauração em Pernambuco, um dos 

principais centros de referência em Bucomaxilo do nordeste, mostra a 
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gravidade da situação. De janeiro a dezembro de 2014, foram somados 156 

pacientes. Deste total, 73,1% foram vítimas de acidentes motociclísticos.  

Foi então feito levantamento da quantidade de placas e parafusos usados 

nesses pacientes e dos custos relacionados aos materiais de fixação para as 

fraturas. Somente com os implantes de osteossíntese foram gastos US 

51.285,00, o que corresponde a aproximadamente pouco mais de 200.000 mil 

reais. Esta quantia foi investida em um ano, somente com material de síntese 

para cerca de 114 pacientes (11). Esse valor não leva em consideração outros 

custos envolvidos no internamento hospitalar, tais como medicamentos, 

materiais de consumo, descartáveis, alimentação, ocupação do leito, além do 

serviço de toda equipe multiprofissional envolvida.  

Bocchiallini e colaboradores em estudo na Itália em 2019, trazem destaque  

acerca desse período de internamento que é demandado pelo paciente vítima 

de trauma facial. Foi realizado estudo retrospectivo envolvendo 1262 pacientes, 

no período compreendido entre 2010 e 2016, no qual foi encontrada uma 

média de 7 dias de internamento hospitalar. Estes foram relativamente longos e 

que muitas vezes envolviam cuidados intensivos em UTI, o que congestiona os 

sistemas de saúde e oneram pesadamente os prestadores de serviço, seja o 

setor público ou os seguros de saúde privados (12).  

Ao se analisar os traumatismos por região anatômica, os traumas de face ficam 

atrás apenas dos traumatismos em pele e traumas ortopédicos, ficando 

inclusive a frente dos traumatismos cranianos, e acometem cerca de 30 mil 

pessoas por ano no Brasil (10, 13).   
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Essa grande expressividade dos traumatismos na região da face merecem 

atenção específica por esta ser uma área nobre, que possui papel 

extremamente relevante nas relações humanas e na execução de diversas 

funções diárias, como a mastigação, respiração, fonação e deglutição. Agravos 

nesta região trazem grande déficit funcional, apresentando também forte 

impacto emocional, social e econômico devido aos severos agravos estéticos 

geralmente relacionados (2, 3).  

Em estudo longitudinal realizado no Reino Unido por Wilson e colaboradores 

em 2018, foram realizadas entrevistas com 150 pacientes vítimas de trauma de 

face no período de janeiro de 2012 a março 2013, que estavam em 

acompanhamento ambulatorial no Royal London Hospital. Buscou-se avaliar a 

repercussão psicológica que o trauma de face poderia acarretar aos pacientes.  

Após entrevista estruturada acerca dos dados sócio demográficos, da história 

recente do trauma e uma bateria de medidas psicométricas, constatou-se que 

52% dos indivíduos vítimas de trauma de face evoluíram com sintomas 

importantes de depressão ou desordens de estresse pós-traumático. Como um 

agravante do quadro, 17% dos pacientes evoluíram com uso abusivo de álcool 

ou drogas ilícitas (14), reforçando que a gravidade dos traumatismos faciais vai 

além das complicações funcionais e biológicas.  

São diversas as etiologias do trauma de face, desde quedas e acidentes 

domésticos até traumas de alto impacto com veículos motorizados. Há um 

predomínio histórico no Brasil dos traumas relacionados aos acidentes de 

trânsito. Entretanto os dados relacionados a violência urbana têm alcançado 

posição de destaque (9, 15-17). Mello e colaboradores em 2014 numa revisão 

de literatura acerca do trauma de face discorreram sobre as mudanças no perfil 
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epidemiológico do trauma de face no país e no mundo, ressaltando que os 

traumas estão intimamente relacionados com localização geográfica, nível 

sócio econômico e aspectos culturais dos países (1).   

Elldorf e colaboradores, em 2005, realizaram estudo retrospectivo que já 

começava a apontar uma mudança no perfil do trauma brasileiro. Estudo 

conduzido em Recife com 4.584 pacientes encontrou como a maior causa do 

trauma de face os acidentes de trânsito representando 37,2% seguidos de 

quedas da própria altura com 30,6% e agressão física com 23%. Dados que 

mostram uma maior expressão da agressão física e um menor destaque dos 

acidentes de trânsito que antes despontavam isolados (18).   

Mello e colaboradores, em 2014, relataram índices internacionais que também 

apresentam os acidentes como maior causa do trauma. Os índices chegam a 

56% dos casos na Nigéria, 54% no Paquistão e 59% nos Emirados Árabes. Já 

em estudos no Canadá, Estados Unidos e Alemanha, por exemplo, em sua 

revisão ele traz dados desses países mostrando as agressões interpessoais 

como a maior causa do trauma de face, chegando a 53,5% no Canadá. 

Ilustrando como as diferenças sócio econômicas e culturais podem influenciar 

na etiologia do trauma (1).   

Outro fator etiológico que se destaca em países mais desenvolvidos são os 

acidentes desportivos. A cultura de estímulo à prática de esportes nas escolas 

e faculdades, além da maior adesão a modalidades mais radicais e de auto 

desempenho nesses países por suas condições climáticas e geográficas, 

expõem essa população aos traumas desportivos com maior frequência  (19). 

Povolotskiy e colaboradores, em 2019, realizaram estudo nos Estados Unidos 

dentro da faixa etária de adultos jovens, entre 18 e 22 anos. Foram coletados 
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dados de 100 instituições hospitalares de emergência. A prática esportiva foi 

responsável por 55,48% de todas as fraturas faciais. Uma vez que o incentivo 

ao esporte é muito grande no país, dentro das mais diversas modalidades que 

vão desde as mais populares como baseball, basquete e futebol americano, até 

as mais radicais como snowboarding, esqui e surfe (19).  

Mesmo com algumas mudanças no perfil do trauma, e a violência crescente, os 

acidentes de trânsito ainda configuraram a maior causa de traumatismos 

faciais. Ling e colaboradores em 2019 realizaram um estudo bem particular, em 

Taiwan, no qual foi encontrada relação direta na letalidade de acidentes com a 

potência em cavalos vapor do veículo. Foram coletados dados da Agência 

Nacional de Polícia, Ministério do Interior e base de dados de Seguros de 

Saúde no período de 2003 a 2015, e totalizou- se 6.050.966 de ocorrências. 

Encontrou-se que acidentes envolvendo motocicletas acima de 250 cc eram 

proporcionalmente três vezes mais letais do que aqueles envolvendo 

motocicletas de 50cc a 249cc (20).  

Diversos estudos nacionais mostram os acidentes de trânsito como principal 

etiologia do trauma de face, seguidos pelos traumas oriundos da violência 

urbana. Neto e colaboradores, em 2018, retratam essa realidade, com 

acidentes de trânsito sendo responsáveis por 67,1% dos traumas, seguido pela 

violência urbana com 17,5% (21).  

Estudo de Carvalho e colaboradores, em 2010, a violência interpessoal ocupou 

a primeira colocação dentre as etiologias do trauma de face com 29,02%, tendo 

uma colaboração neste número das lesões por armas de fogo que tem se 

tornado cada vez mais frequentes (2).  
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Dentre os fatores que tem colaborado no aumento dos números dos acidentes 

e da violência, o uso abusivo de álcool tem se mostrado um forte agravante, 

estando envolvido em 38% dos acidentes de trânsito e em 68% das situações 

de violência urbana (4). O excesso de álcool e uso de drogas ilícitas aumentam 

as estatísticas não apenas dos acidentes nas rodovias, mas também nos casos 

de agressão interpessoal (22).  

Moreira e colaboradores, em 2013, realizou inquérito em Fortaleza no Ceará, 

sobre a exposição dos jovens á violência. Envolveram- se 458 adolescentes no 

período de 2007 e 2008. Foram analisados como exposição à violência a 

localidade da moradia, frequência escolar e abuso de álcool no seio familiar.  

Encontrou-se que nas famílias mais carentes, 32,3% dos adolescentes 

possuíam pais etilistas crônicos, e que a presença dessas substâncias no 

âmbito familiar se configurou como um fator de risco ao trauma para os 

adolescentes (22). 

 Além disso, entre os próprios adolescentes, o uso de álcool foi assumido por 

13,5%, associado ainda a 23,8% que usavam drogas ilícitas. Nesta população 

de estudo ainda se encontrou um dado preocupante, com 26,9% afirmando 

possuir acesso a armas de fogo. Mostrando como a falta de estrutura familiar e 

inserção em um meio social desfavorável aumentam as chances de exposição 

ao trauma pela violência (22).  

Em uma breve comparação com o estudo citado anteriormente de Povolotskiy 

e colaboradores, em 2019, conduzido nos Estados Unidos, pode-se ver uma 

grande diferença de perfil do trauma de face. Sendo a violência e o trânsito os 

maiores algozes dos jovens brasileiros, enquanto a juventude americana é 
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mais afetada por acidentes esportivos ou domésticos que representam quase a 

totalidade dos casos (19).    

A etiologia do trauma mostra-se estar fortemente relacionada às condições 

socioeconômicas. Brasileiro e colaboradores, em 2006, e Moreira e 

colaboradores, em 2013, relatam em seus estudos que o nível de instrução e a 

renda familiar estão diretamente relacionados à maior exposição a fatores de 

risco e maior gravidade dos traumas associados. Sendo a população jovem a 

mais afetada por essa realidade (5, 22). Estimou- se no ano de 2010 no Brasil, 

55 homicídios a cada 100.000 jovens entre 15-29 anos relacionados às 

situações de violência urbana e criminosa (22). 

Estudo realizado por Jessup e colaboradores, em 2018, em Melborne na 

Austrália, apontou uma relação direta entre o nível educacional e os agravos à 

saúde. Estudo foi conduzido em 2014 e 2015 em um hospital público e uma 

instituição privada. Foram feitos contatos telefônicos e aplicados questionários 

que resultaram em um escore em relação ao nível de informação e auto 

cuidado quanto a sua saúde. Notou-se que quando o paciente tinha um nível 

de informação maior conseguia cuidar melhor de sua saúde e possuía maior 

noção de prevenção de acidentes e autocuidado mais aguçado. Sendo notável 

no estudo a maior orientação quanto á sua própria saúde do setor privado, 

onde os pacientes tinham maior nível social (23).  

Cosic e colaboradores, em 2018, também na Austrália, dessa vez em 

Welligton, utilizaram metodologia semelhante ao estudo de Melborne, com 

questionários e escores de auto-percepção em saúde. Ratificaram que na 

medida em que o indivíduo possui um maior esclarecimento de suas condições 

de saúde, ele tende a recorrer precocemente aos serviços quando necessário e 
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preocupa-se em prevenir de agravos maiores a sua saúde, evitando 

internações hospitalares mais complexas (24). Este achado corrobora a 

percepção da prática clínica, a medida que notadamente pacientes com melhor 

condição social procuram a emergência mesmo em traumas menores. 

Enquanto pessoas mais desfavorecidas, mesmo possuindo fraturas graves só 

procuram o serviço mediante uma piora na sintomatologia. 

Cosic e colaboradores, em 2018, ainda trazem uma relação direta entre o nível 

de educação e a orientação, quanto aos cuidados com a saúde. Sendo que no 

setor público, o dobro de pacientes possuía apenas o ensino fundamental em 

comparação ao setor privado, sendo suas respostas, ao questionário aplicado, 

menos precisas (24).  

Outro fato que aparece de maneira invariável nas estatísticas é predomínio dos 

homens como as maiores vítimas do traumatismo, alcançando mais de 90% 

dos casos em alguns estudos como de Farias e colaboradores em 2017, no 

qual os homens representaram 91,8% da amostra (1, 3, 6). 

Em contrassenso, artigo publicado em Belo Horizonte por Silva e 

colaboradores em 2014, focou na diferente vitimização do trauma de face entre 

gêneros. Este traz as mulheres como as maiores vítimas do trauma de face 

quando analisados só os traumatismos decorrentes de agressão física, 

apontando os próprios cônjuges e familiares como os maiores agressores 

envolvidos (1, 25).  

Nota-se então uma variação de vulnerabilidade entre os sexos. Mulheres 

subjugadas pela agressão interpessoal e os homens cujo trauma deve-se 

principalmente aos papéis sociais desempenhados dentro da sociedade. Seja 

nas relações de trabalho, já que, no país, as atividades laborais e de maior 
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risco ainda são majoritariamente executadas por homens. Ou por questões 

machistas do papel social e comportamento esperado pelo sexo masculino, 

com demonstrações de virilidade transmutadas em violência doméstica ou 

confrontos urbanos. 

Entretanto, há uma tendência de mudança nesse paradigma, uma vez que as 

mulheres gradativamente estão se equiparando aos homens em diversos 

papéis sociais nos quais antes não estavam presentes. Artigo publicado por 

Mello e colaboradores em 2014, afirma que por décadas os homens ocuparam 

de 70 a 90% das estatísticas do trauma de face, mas as mulheres têm 

avançado progressivamente nesta proporção (1).  

Chrcanovic, em 2012, traz em uma revisão da literatura dados que confirmam 

essa realidade em diversos países. Foram pesquisados artigos publicados 

entre 1980 e 2011 sem restrições de língua, e os termos usados na base de 

dados PubMed foram “fraturas faciais” e “fraturas maxilofaciais”. O autor 

encontrou 559 artigos e, então, foram considerados dez tópicos com aspectos 

sócio econômicos como moradia, condição financeira, idade, dentre outros. Um 

dos tópicos observados foi acerca das disparidades entre gêneros e como as 

diferenças tem diminuído com o decorrer dos anos (26). 

Dados de países coma a Nigéria, por exemplo, onde estudo sobre o trauma no 

período de 1978 a 1982 apontou uma proporção entre homens e mulheres de 

6,4:1. Em um segundo estudo na mesma população no período de 1995 a 

1999 essa proporção já caiu para 3,3:1, mudança atribuída a maior 

participação das mulheres em atividades laborais diárias (26).  

Outro dado interessante trazido por Chrcanovic é que as diferenças entre 

gêneros diminuem com o passar dos anos de idade, chegando a proporção de 
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1:1 em um estudo holandês que avaliou o trauma na população acima de 61 

anos. Isso devido a menor inserção social dessa faixa etária nas atividades 

diárias, sendo estes, muitas vezes, vítimas de quedas da própria altura. (26). 

Carvalho e colaboradores, em 2010, já traziam em seu estudo que as mulheres 

estavam gradativamente mais inseridas em atividades antes privativas do sexo 

masculino, o que tinha como reflexo um incremento do trauma de face neste 

gênero, principalmente abaixo da idade de 40 anos (2). 

No que tange aos locais mais comuns das fraturas de face, a epidemiologia é 

diversa a depender da região do país. Sabe-se que a gravidade e topografia 

estão intimamente ligadas ao fator etiológico (17).  

Um estudo Israelita realizado por Aslam e colaboradores em 2019, 

relacionaram os tipos de fraturas diretamente ao fator etiológico. Nestes 

estudos foi encontrado que acidentes de moto sem uso do capacete teve como 

maior consequência a fraturas da mandíbula. Já em relação a outros veículos, 

como carros, o padrão de fratura mais comum foi a do terço médio da face, 

envolvendo órbitas e o complexo zigomático maxilar (17).  

Diversos levantamentos e pesquisas realizados em todo território nacional 

apontam as fraturas do osso zigomático como a mais prevalente, seguido pelas 

fraturas nasais e fraturas de mandíbula. Em Campina Grande na Paraíba, 

Farias e colaboradores, em 2018, realizaram levantamento com 244 pacientes 

evidenciando justamente esse padrão, com a maior ocorrência de fraturas do 

osso zigomático com 29%, 18% de fraturas nasais, seguido por 16% de 

fraturas mandibulares (3).  

Em alguns estudos, se alternam em primeiro e segundo lugar as fraturas 

nasais e do complexo zigomático. A exemplo dos achados de Ramos e 



22 

colaboradores, em 2018, que em levantamento realizado com 332 pacientes 

em outra unidade hospitalar do interior da Paraíba, encontrou como as fraturas 

nasais com a maior prevalência, somando 38,2% dos casos, seguidos das 

fraturas de zigoma com 36,4% (9).  

Além dos agravos a saúde das vítimas, os traumatismos de face em muitos dos 

casos demandam internação hospitalar e a realização de procedimentos 

cirúrgicos de alta complexidade, o que onera o sistema de saúde e ocupa 

grande parte dos leitos hospitalares.  

Em levantamento realizado por Carvalho e colaboradores, em 2010, 

abrangendo 355 pacientes num período de seis anos entre 2002 e 2008 em um 

Hospital Escola em São José do Rio Preto, São Paulo, 84,5% dos pacientes 

com trauma de face requereram internamento e 3,7% inclusive necessitaram 

de estadia em Unidade de Terapia Intensiva  (2, 27).   

Estudo publicado por Mascarenhas e colaboradores em 2015, baseado nos 

dados nacionais do SIH/SUS disponibilizados no DATASUS, mostra que a nível 

nacional, as internações por traumatismos, devido ás diversas causas 

externas, são responsáveis por 70% de todas as internações hospitalares (8).  

O alcance e impacto deste problema de saúde na sociedade são notórios, por 

isso ações de prevenção e controle do trauma são essenciais. Medidas como 

controle de velocidade, leis para o uso de cinto de segurança e capacete vem 

sendo aplicadas com bons resultados. Campanhas educativas são feitas 

continuamente, mas de alguma maneira se tornaram banais. Necessita-se de 

constante atualização sobre a epidemiologia do trauma para que se possam 

desenvolver novas estratégias no combate a essa epidemia (6, 28).  
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Estudos nesse sentido são importantes, pois mapeiam as mudanças de 

etiologia, e, por conseguinte, mudanças nas vias de prevenção dos traumas (6) 

Segundo levantamento de Zamboni e colaboradores em 2017, há trinta anos, 

estudos apontavam os veículos motorizados como a principal causa do trauma 

de face. Baseado nos estudos anteriores, foram então tomadas medidas de 

conscientização, como intensificação de campanhas sobre segurança no 

trânsito, criou-se o Maio Amarelo como um marco para se tratar desses 

assuntos, buscou-se maior rigorosidade nas leis, instalação de radares de 

velocidade e uso do cinto (6).  

Mbarga e colaboradores, em 2018, realizaram uma revisão sistemática da 

literatura, evidenciando que o uso do cinto reduziu em 53% o risco de um 

trauma decorrente de acidentes (6, 28). O que pode em parte colaborar para a 

os achados de Zamboni e colaboradores trazem em estudo de 2017, que essa 

posição de destaque que era ocupada soberanamente pelos acidentes de 

trânsito, tem sido igualada diuturnamente pela violência interpessoal e a 

violência urbana, o que demanda novas estratégias de prevenção e combate 

ao trauma  (6).  

Esse breve histórico mostra a necessidade e importância que os levantamentos 

do trauma de face nas diversas regiões do país estejam em constante 

atualização, pois servem como uma bússola para novas políticas públicas não 

só na área da saúde como da segurança e educação. 
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5 - METODOLOGIA:  

5.1 – Desenho do estudo: 

Foi realizado estudo transversal utilizando bases de dados secundários. Para 

tal foram acessados os prontuários dos serviços de referência em Cirurgia 

bucomaxilofacial da cidade de Feira de Santana. No setor público a coleta foi 

realizada no Hospital Geral Clériston Andrade e no setor privado os principais 

centros foram: Hospital EMEC (Empreendimentos Médicos Cirúrgicos), 

Hospital São Matheus e Day Hospital Niro Health Center. Estes centros de 

referência recebem pacientes locais e de toda região circunvizinha do interior 

baiano.  

5.2. População de estudo 

A região de Feira de Santana é um importante entroncamento rodoviário, 

sendo localizada numa posição central do estado da Bahia. Possui cerca de 

800 mil habitantes com população flutuante chegando a 1.000.000 de pessoas. 

A economia é baseada na atividade comercial das mais diversas variedades. 

Devido a esse grande fluxo de pessoas e localização privilegiada, tornou-se 

também um polo de concentração de violência urbana e acidentes de trânsito. 

Está classificada entre as cidades mais perigosas do Brasil e do mundo. De 

acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) em 2016, Feira 

de Santana ocupa a posição de 13º cidade mais violenta do Brasil (29). Dado 

ratificado pela ONG Paz e Justiça em 2018, que divulgou um ranking mundial 

da violência, no qual Feira aparece em 19º lugar (excluindo-se zonas de 

guerra) (30) . 
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A cidade possui o maior hospital geral do interior do estado, o Hospital Geral 

Clériston Andrade, sendo centro de referência da atenção terciária pra todos os 

municípios circunvizinhos. Além disso, é um polo de referência em clínicas e 

hospitais privados, sendo uma das atividades que movimentam a cidade, 

trazendo grande população flutuante diária. O Hospital Emec 

(Empreendimentos Médicos Hospitalares) é o maior centro dentro do setor 

privado de hospital geral de nível terciário. Como segundo maior hospital geral 

da cidade o Hospital São Matheus é outra referência em Bucomaxilo na cidade 

e região. No que tange a cirurgias eletivas e de trauma de face, a Niro Health 

Center Day Hospital também tem ocupado papel de destaque em toda região. 

A população de estudo foi composta por todos os pacientes presentes nas 

bases de dados destes centros atedidos no período de 2015 a 2018. Foram 

incluídos os paciente internados vítimas de trauma de face que foram 

submetidos a procedimentos em centro cirúrgico. Excluídos pacientes com 

traumas contusos, pequenos ferimentos ou que possuíam fraturas sem 

necessidade cirúrgica, não gerando internamento. 

5.3. Procedimento de Coleta de dados 

Foram colhidos dados acerca de variáveis como sexo (masculino e feminino), 

idade (em anos), profissão, moradia (zona urbana ou rural), estado civil 

(solteiro, casado, divorciado, viúvo), localização da fratura, cor (amarelo, preto, 

pardo, branco ou indígena) e etiologia do trauma. 

5.4. Procedimento de Análise   

Após levantamento dos dados, estes foram processados em planilha eletrônica 

para posterior análise. Foram realizadas análises descritivas, com a frequência 
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absoluta e relativa para as variáveis categóricas e, para as variáveis contínuas 

foram calculadas as medidas de tendência central e dispersão. Foi utilizado o 

software estatístico MINITAB, versão 14.  

 

5.5 Aspectos éticos 

Para obter acesso à base de dados do Hospital Geral Clériston Andrade, este 

projeto foi encaminhado ao Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento – NUPED 

e submetido na Plataforma Brasil, sendo deferido mediante parecer técnico de 

relevância científica do estudo. Nas instituições privadas, foi entregue à direção 

médica de cada hospital uma carta solicitando autorização quanto a realização 

do estudo. Sendo gerada por cada hospital uma carta de anuência permitindo a 

coleta dos dados. 

Este trabalho foi submetido ao comitê de ética da Universidade Federal da 

Bahia e aprovado através do CAAE no. 00689018.1.0000.5024. 
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6- RESULTADOS  

 

Totalizou-se a revisão de prontuários de 360 pacientes, sendo 153 (42,5%) 

provenientes do serviço público e 207 (57,5%) pacientes do serviço privado 

(Tabela 1). Mesmo com alguns dados incompletos, todos os prontuários foram 

mantidos na pesquisa identificando-se os campos que não estavam 

preenchidos como “não informado”. Foram analisados os dados descritivos 

incluindo sexo, cor, idade, estado civil, profissão, moradia, etiologia e tipo de 

fratura.  

Tabela 1 – Distribuição da Frequência Absoluta e Relativa da População 
de Estudo Segundo Setor (Público e Privado) e Período.  

Instituição / ano n % 
HGCA – Público   
2015 35 22,87 
2016 32 20,91 
2017 37 24,18 
2018 49 32,02 
Total 153 42,5 
EMEC/S. MATHEUS/ NIRO - Privado   

2015 62 29,95 
2016 67 32,36 
2017 42 20,28 
2018 36 17,39 
Total 207 57,50 
Total Geral 360 100,00 

 

Caracterização da população de estudo 

A população totalizou 360 pacientes. Sendo 277 (76,94%) homens e 83 

(23,06%) mulheres. A média de idade geral foi de 37,41 anos, sendo que, no 

estudo geral a faixa etária mais frequente acometida foi a de 21-30 anos 

totalizando 26,47% da amostra (tabela 2). No que tange ao local de moradia, 

185 (60,26%) dos pacientes foram oriundos da zona urbana e 122 (39,73%) 
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moradores da zona rural. A respeito do estado civil 158 (65,28%) eram 

solteiros, 84 (34,71%) casados, 11 (4,54%) divorciados, 11 (4,54%) viúvos 

(tabela 3).   

Tabela 2 – Distribuição da Frequência Absoluta e Relativa da População 

de estudo Segundo Setor (Público e Privado) e Faixa Etária. 

 Público Privado Geral 

Faixa Etária n % n % n % 

11-20 22 14,47 20 9,85 42 11,83 

21-30 51 33,55 43 21,18 94 26,47 

31-40 37 24,34 37 18,22 74 20,84 

41-50 23 15,13 34 16,74 57 16,05 

51-60 15 9,86 22 10,83 37 10,42 

61-70 4 2,63 26 12,80 30 8,45 

71-80 - - 13 6,4 13 3,66 

81-90 - - 8 3,94 8 2,25 

Não Informado 1 - 4 - 5 - 

Total 152 100 203 100 355 100 

 

 

Tabela 3 – Distribuição da Frequência Absoluta e Relativa das 
Variáveis Sociodemográficas Segundo Setor (Público e Privado) em 
Feira de Santana- Ba, de 2015 a 2018. 

Variáveis                                          
Público 

  
  Privado 

   
Geral 

             n % n % n % 

Sexo       

Masculino 130 84,97 147 71,01 277 76,94 

Feminino 23 15,03 60 28,99 83 23,06 
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Moradia 

Rural 51 50,5 71 34,46 122 39,73 

Urbana 50 49,5 135 65,54 185 60,26 

Não informado 52  1    

Estado civil       

Solteiro 73 82,96 85 48,29 158 65,28 
Casado 15 17,04 69 39,20 84 34,71 
Divorciado - - 11 6,25 11 4,54 
Viúvo - - 11 6,25 11 4,54 
Não Informado 65 - 30 - 95 - 

Cor da Pele       

Pardo 88 93,61 - - 88 93,61 

Amarelo 4 4,25 - - 4 4,25 

Preto 1 1,06 - - 1 1,06 

Branco 1 1,06 - - 1 1,06 

Indígena - -  - - - 

Não informado 59 - 207 - 94 100 

 

Quanto a etiologia os acidentes de moto lideraram com 28,47% dos casos, 

seguidos por acidentes automobilísticos 15,93%, queda 13,22%, agressão 

física 9,83%, Ferimentos por Arma de Fogo (FAF) 9,15%, atropelamento 

3,38%, desportivo 3,05%, Ferimentos por Arma Branca (FAB) 1,35%,  animais 

0,67% , corpo estranho 0,33% , queimadura 0,33% (tabela 4).   

 

Tabela 4 – Distribuição das Frequências Absoluta e Relativa da Etiologia 
do Trauma de Face Segundo Setor (Público e Privado) em Feira de 
Santana - 2015 a 2018 

Variáveis Público Privado Geral 

 n % n % n % 
Acidente motociclístico 47 44,76 37 19,47 84 28,47 
Ferimento Arma de fogo 19 18,09 8 4,21 27 9,15 
Agressão Física 10 9,52 19 10 29 9,83 
Acidente automobilístico 8 7,61 39 20,52 47 15,93 
Infecção 7 6,66 21 11,05 28 9,49 
Atropelamento 4 3,8 6 3,15 10 3,38 
Tumor 4 3,8 10 5,26 14 4,74 
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Ferimento Arma Branca 3 2,85 1 0,52 4 1,35 
Acidente Desportivo 1 0,95 8 4,21 9 3,05 
Queda 1 0,95 38 20 39 13,22 
Queimadura 1 0,95 - - 1 0,33 
Corpo Estranho - - 1 0,52 1 0,33 
Acidente com Animal - - 2 1,05 2 0,67 
Não informado 48 - 17 - 65 - 

Total 105 100 190 100 295 100 

 

Ainda tratando-se de etiologia, foi realizada uma análise em separado da 

distribuição etiológica relacionada ao gênero. Dentre os homens a maior causa 

do trauma facial foram os acidentes motociclísticos com 33,48%, seguido de 

16,28% de acidentes de carro e agressão física com 11,31%. O resultado foi 

diferente entre as mulheres, ficando as quedas da própria altura com a primeira 

posição do ranking com 30,98% dos casos, seguida de acidentes 

automobilísticos com 15,49% e os acidentes de moto com 14,08% (tabela 5). 

Uma análise detalhada também foi feita relacionando-se a etiologia às faixas 

etárias delimitadas no estudo. Nas faixas etárias de menor idade (11-20 / 21-30 

/ 31-40 / 41-50 / 51-60) prevaleceram os acidentes motociclísticos com a maior 

frequência, sendo marcante na faixa etária de 11-20 anos, correspondendo a 

69,57% dos casos, seguidos de agressões físicas com 15,78% e ferimentos 

por arma de fogo com 13,15%. Já nas faixas etárias de maior idade o perfil 

muda. Nos pacientes de 61 a 70 anos predominaram em primeiro lugar os 

acidentes automobilístico e quedas da própria altura ambos com 29,62% dos 

casos. No pacientes de 71 a 80 anos as quedas foram responsáveis por 

84,61% dos internamentos. Semelhantemente na faixa etária mais idosa dos 

81 aos 90 anos as quedas atingiram o percentual de 87,5% dos pacientes 

(tabela 6). 
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Tabela 5 – Distribuição das Frequências Absoluta e Relativa da Etiologia 
das Emergências em Bucomaxilo Segundo Gênero em Feira de Santana - 
2015 a 2018 

Variáveis Homens Mulheres 
               n         %                n            % 
Acidente motociclístico 74 33,48 10 14,08 
Ferimento Arma de fogo 24 10,85 3 4,22 
Agressão Física 25 11,31 4 5,63 
Acidente automobilístico 36 16,28 11 15,49 
Infecção 18 8,14 10 14,08 
Atropelamento 7 3,16 3 4,22 
Tumor 5 2,26 6 8,45 
Ferimento Arma Branca 4 1,8 - - 
Acidente Desportivo 8 3,61 1 1,40 
Queda 17 7,69 22 30,98 
Queimadura 1 0,45 - - 
Corpo Estranho 1 0,45 - - 
Acidente com Animal 1 0,45 1 1,40 
Não informado 56 - 12 - 

Total             221             100               71             100 
 
 
 
 
 

 
Tabela 6 – Distribuição Das Frequências Absoluta e Relativa da Etiologia das 
Emergências em Bucomaxilo Segundo Faixa Etária em Feira de Santana - 2015 a 
2018 

Faixa Etária 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 

 n % n % n % n % n % n % n % n % 
Acidente 
Motociclístico 

12 69,57 24 33,33 26 45,61 14 29,16 7 23,33 - - - - - - 

Ferimento Arma 
de Fogo 

5 13,15 10 13,88 8 14,03 - - 4 13,33 - - -  - - 

Agressão Física 6 15,78 12 16,66 4 7,01 4 8,33 3 10 - - -  - - 

Acidente 
Automobilístico 

3 7,89 13 18,05 8 14,03 9 18,75 5 16,66 8 29,62 1 7,69 - - 

Infecção 5 13,15 5 6,94 4 7,01 5 10,41 2 6,66 5 18,51 1 7,69 - - 

Atropelamento 1 2,63 1 1,38 2 3,5 1 2,08 3 10 1 3,7 - - 1 12,5 

Tumor 1 2,63 4 5,55 1 1,75 4 8,33 - - 4 14,81 - - - - 

Ferimento Arma 
Branca 

1 2,63 - - - - 1 2,08 1 3,33 - - - - - - 

Acidente 
Desportivo 

2 5,26 1 1,38 2 3,5 2 4,16 1 3,33 1 3,7 - - - - 

Queda -  1 1,38 1 1,75 8 16,66 3 10 8 29,62 11 84,61 7 87,5 

Queimadura 1 2,63 - - - - - - - - - - - - - - 

Corpo Estranho - - - - - - - -   - - - - - - 

Acidente com 
Animal 

1 2,63 1 1,38 - - - - - - - - - - - - 

Não Informado 5 - 22 - 17 - 9 - 7 - 4 - - - - - 

Total 38 100 94 100 74 100 57 100 36 100 31 100 13 100 8 100 
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Na população investigada houve um total de 376 fraturas/lacerações. Quanto a 

localização da fratura, as mais prevalentes foram as fraturas mandibulares com 

23,13% dos casos, seguida pelas fraturas de zigoma com 19,68% casos, 

lacerações 16,48%, órbitas 15,42%, nariz 13,29%.  Aparecendo com menor 

expressão as fraturas dentoalveolares, múltiplas, panfaciais (todos os ossos da 

face fraturados), frontais e fraturas do tipo Lefort. Dentoalveolar 3,72%, 

múltiplas 3,45%, arco zigomático 1,86%, le fort I 1,06%, frontal 1,06%,  le fort II 

0,26%, panfacial 0,53% (tabela 7).  

 
Tabela 7 – Distribuição do Local da Fratura Segundo Setor (Público e 
Privado) em Feira de Santana - 2015 a 2018 

Variável Público Privado Geral 
 n % n % n % 

Mandíbula 68 46,25 19 8,29 87 23,13 

Lacerações 42 28,57 20 8,73 62 16,48 

Zigoma 17 11,56 57 24,89 74 19,68 

Dentoalveolar 7 4,76 7 3,05 14 3,72 

Nariz 4 2,72 46 20,08 50 13,29 

Órbitas 3 2,04 55 24,01 58 15,42 

Le Fort I 2 1,36 2 0,87 4 1,06 

Le Fort II 1 0,68 - - 1 0,26 

Panfacial - - 2 0,87 2 0,53 

Frontal 1 0,68 3 1,31 4 1,06 

Múltiplas 1 0,68 12 5,24 13 3,45 

Arco zigomático 1 0,68 6 2,62 7 1,86 

Não informado 4 - 1 - 5 - 

Não se aplica 9 - 19 - 28 - 

Total 147 100 229  376 100 

 

Ao se analisar as variáveis de maneira comparativa entre os setores público e 

privado, foram notadas algumas diferenças sensíveis no perfil dos pacientes. 

No setor público 85% dos pacientes eram homens, havendo padrão 

semelhante na prática privada, sendo 76,94% dos pacientes do sexo 

masculino. Dentre os pacientes do setor público, a grande maioria se 

autodenominou pardo, 88 pacientes, sendo 4 amarelos, 1 branco e 1 preto. 
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Essa variável não se encontrou disponível no sistema de informação e 

prontuários no setor privado, pois não havia o registro desse dado no 

internamento. 

No hospital público a idade média dos pacientes foi de 33,01 anos de idade. Já 

no setor privado esse número foi quase 10 anos maior, tendo uma média de 42 

anos. Ao se destrinchar por faixas etárias, nos dois serviços os pacientes mais 

acometidos se encontravam na faixa de 21-30 anos, que no setor público 

representou 33,55% da amostra, já setor privado, entretanto, apenas 18,62%.  

No serviço privado a distribuição das faixas etárias ficou mais dispersa, 

principalmente nas faixas etárias de maior idade, onde houve a maior diferença 

entre os setores. Tendo a população do serviço privado uma grande 

porcentagem de pacientes idosos (acima dos 60 anos), que compreenderam 

23,52% do total, o que não ocorreu no serviço público representando esse 

grupo apenas 2,63% (tabela 2).  No que tange o estado civil 73 (82,96%) 

pacientes eram solteiros e 15 (17,04%) casados no serviço público, não 

havendo informações dos demais estados, dado pobremente preenchido. Por 

outro lado, no setor privado foram 85 (48,29%) solteiros, 69 (39,2%) casados, 

11 (6,25%) divorciados e 11 (6,25%) viúvos. 

Nos prontuários do setor público apesar de haver o campo para preenchimento 

da profissão/ocupação, este foi utilizado em apenas um prontuário, cuja 

profissão foi Diarista. No setor privado houve um melhor preenchimento desse 

dado, sendo a maioria dos pacientes composta por estudantes (22,22%) e 

aposentados (16,29%), com as duas maiores frequências, seguidos por 

comerciantes (8,14%), policiais e professores ambos com 7,4% e todas as 

demais profissões juntas 38,55%. 



34 

A moradia em zona rural prevaleceu ligeiramente no setor público totalizando 

51(50,5%) pacientes, enquanto 50 (49,5%) residiam em zona urbana. No setor 

privado encontrou-se uma maior diferença, sendo 71 pacientes (34,46%) 

moradores da zona rural e 135 (65,54%) da zona urbana. 

Em relação a etiologia observou-se diferenças mais marcantes na comparação 

entre os dois tipos de serviços estudados. No serviço público quase a metade 

dos casos (44,7%) foi decorrente de acidentes com motocicletas, seguido pela 

agressão interpessoal com armas de fogo (18%) e agressão física (9,5%). Em 

contraste, na prática privada, mesmo os acidentes de trânsito ocupando lugar 

de destaque, a prevalência da etiologia foi mais distribuída. No topo vieram os 

acidentes de carro (20,96%), e logo em seguida as quedas da própria altura 

correspondendo a 20,43%. Os acidentes com motocicletas ocuparam apenas o 

terceiro lugar com 19,89% dos casos.  

O tipo de fratura foi outra variável com discrepâncias marcantes entre os tipos 

de serviço. No hospital público as fraturas mandibulares estavam presentes em 

quase metade dos pacientes, sendo responsável por 47,8%. As lesões em 

tecidos moles representaram 21,73% dos traumas, seguidos de fraturas de 

zigoma com 19,56%. Acerca das instituições privadas as fraturas do complexo 

zigomático ficaram em primeiro lugar com 24,89% dos casos, seguidas de 

perto pelas fraturas orbitárias com 24,01%. As fraturas em nariz também 

apareceram em posição de destaque no setor privado com 20,08% dos casos. 

As injúrias de tecido mole corresponderam a 8,73% e as fraturas de mandíbula 

só apareceram na quinta colocação com apenas 8,29% dos pacientes 

acometidos.  
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7 – DISCUSSÃO 

Ao comparar-se com estudos semelhantes, no presente trabalho obteve-se um 

total expressivo de prontuários analisados, totalizando 360 pacientes. Farias e 

colaboradores, em 2017, reuniu dentro de uma realidade semelhante, inserido 

no nordeste do país no estado do Ceará, reuniu um total de 244 prontuários em 

um período de três anos (3). Neto e colaboradores em 2018 na Paraíba, 

também realizaram coleta pelo mesmo período, conseguindo levantar um total 

de 624 prontuários (21). Dentre os estudos pesquisados, alguns estudos como 

o Kamala e colaboradores em 2019 realizado na índia, abrangeram um período 

mais longo. Neste compreende-se o período 2009 a 2014, obtendo um maior 

número de prontuários, totalizando uma amostra de 1190 pacientes (31).  

No presente estudo a média geral de idade foi de 37,41 anos, sendo a faixa 

etária de 21-30 anos a mais afetada. Esse dado foi ratificado por todos os 

demais estudos pesquisados. Aslam e colaboradores, em 2019, em estudo 

realizado em Israel com um total de 148 pacientes, a população adulta jovem 

compreendida entre 18-30 anos correspondeu a 61,5% de todos os casos (17). 

Corroborando com esses achados, ao redor do globo, estudo de Al Hassani e 

colaboradores em 2019, traz um levantamento do trauma de face no Qatar com 

resultado similar, no qual a população entre 21-30 anos ficou no topo do 

ranking somando 33,4% dos casos (32).   

Pôde-se ainda constatar que em Feira de Santana, nas faixas etárias mais 

jovens e na população economicamente ativa (11-20 / 21-30/ 31-40/ 41-50/ 51-

60), os acidentes de moto foram a causa mais prevalente dos traumatismos da 
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face, chegando até 69,57% dos casos dentre os paciente de 11-20 anos. Dado 

este que evidencia uma grande relação entre as atividades diárias de trabalho, 

a mobilidade urbana e o trauma facial.  

Em seguida aparecem os traumas decorrentes da violência urbana e 

agressões interpessoais, com números expressivos. Os ferimentos por arma de 

fogo chegam a alarmantes 14,03% dentro da faixa etária de 31-40, ocupando a 

segunda colocação dentre as etiologias mais frequentes. Ao se somar os 

dados das agressões físicas aos ferimentos por armas brancas e armas de 

fogo, a na faixa etária de 21-30 anos a violência é responsável por 30,54% do 

total. Este dado expõe uma realidade preocupante no país, com uma franca 

banalização da vida e a existência de uma constante guerra civil instalada entre 

a criminalidade e as forças policiais.  

Estudo de Werlinger e colaboradores, em 2019, conduzido no Chile, mostra 

uma realidade semelhante, porém apresentando a violência no topo das 

ocorrências. Foi um estudo multicêntrico conduzido no período de um ano 

(2016 a 2017) com 2.485 registros de trauma de face. Na faixa etária de 18-29 

anos mais de 50% dos casos foi relacionado a violência urbana, sendo seguido 

dos acidentes de trânsito e quedas (33). 

No presente estudo, esse padrão etiológico muda completamente ao se 

analisar em separado as faixas etárias mais avançadas (61-70 / 71-80 / 81-90). 

Os acidentes de trânsito, que nos mais jovens tem como maior destaque as 

motocicletas, nos pacientes idosos são em sua maioria representados por 

acidentes de carro e atropelamentos. Mesmo assim ocupam uma posição 

secundária, sendo as quedas da própria altura e acidentes domésticos os 
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maiores representantes das causas de fraturas faciais nesta população. Na 

faixa etária de 61-70, a primeira causa do trauma facial são os acidentes 

automobilísticos com 29,62% empatados com as quedas da própria altura. 

Com o passar dos anos, nos pacientes acima de 71 anos, as quedas são as 

maiores responsáveis pelo traumatismo facial, chegando a 87,5% dos casos 

nos pacientes de 81-90 anos, sendo os atropelamentos a causa dos 

remanescentes 12,5%.  

Mesmo padrão se vê nos demais levantamentos ao redor do globo com o 

envelhecimento da população. Giacomin e colaboradores, em 2018, realizaram 

estudo retrospectivo de 10 anos a respeito do trauma de face em idosos, no 

Rio grande do Sul. Na faixa etária de 60-69 anos as quedas somaram 26% 

seguidos de acidente automobilísticos. Com o avanço da idade nas faixas de 

70-79 e 80-89 as quedas já sobem para 50% e 60% respectivamente, e 

novamente os acidentes automobilísticos ocupando o segundo lugar (34). 

Outro fator analisado e que está intimamente ligado à idade, foi o estado civil. 

Dado que não foi considerado em quase nenhum dos estudos pesquisados. 

Encontrou-se no presente inquérito que 158 (65,28%) dos pacientes eram 

solteiros, representando a grande maioria dos casos. Isso pode sugerir de 

algum modo, que o fato de ter uma família serviria como um fator de proteção 

ao indivíduo.  

Estudo de Esses e colaboradores, em 2018, foi um dos únicos que analisou o 

estado civil como umas das variáveis principais. Foi realizado levantamento em 

um centro de referência em Fortaleza no Ceará no período de 2006 a 2015 

levantando uma amostra de 338 pacientes. Assim como no presente 
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levantamento, também foi encontrado que a grande maioria da amostra, 

58,8%, foi composta por pacientes solteiros (35). 

Pode se justificar pelo fato de que os jovens e solteiros, se expõem mais a 

riscos e evitam menos as situações de exposição do que pessoas que já 

constituíram um novo núcleo familiar.  

No que diz respeito ao gênero, o presente estudo encontrou uma expressiva 

prevalência de homens vítimas do trauma facial chegando a 76,94% da 

população estudada. Dado esse que corrobora com a grande maioria dos 

estudos. Zamboni e colaboradores em 2017 obtiveram um percentual de 86,6% 

de homens em seu levantamento (6).  Bem como, Farias e colaboradores em 

2017 em Campina Grande na Paraíba, também encontraram uma grande 

prevalência de homens chegando a 91,8% da amostra, um dado bastante 

expressivo (3).  

Essa maior prevalência do sexo masculino é encontrada em todos os estudos 

relacionados ao trauma de face na população em geral. É trazido como 

justificativa geral deste achado o maior engajamento do homem nas atividades 

extra-domiciliares, além de seu maior envolvimento com fatores relacionados a 

violência urbana e interpessoal. Fato que é ainda bastante predominante no 

país e principalmente nas cidades do interior (9, 12, 17, 31, 32, 36).  

Apesar desta predominância masculina, em estudo de Kamala e colaboradores 

em 2019 na Índia , essa porcentagem já tendeu a um maior equilíbrio sendo 

apenas 58,57% das vítimas do sexo masculino, mesmo as mulheres sendo 

mais oprimidas socialmente devido a restrições culturais e religiosas no local 
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de estudo, houve um maior equilíbrio devido grande população do país e infra-

estrutura urbana precária (31).  

Um aspecto que chama atenção em relação às diferenças do trauma entre 

gêneros é o fator etiológico. No presente estudo, dentro da população feminina 

a queda da própria altura foi etiologia mais frequente com 30,98% dos casos, 

seguido pelos acidentes de carro (15,49%) e moto (14,08%) aparecendo as 

agressões físicas em quarto lugar com apenas 5,63%. Embora haja uma 

possiblidade deste dado estar subestimado, uma vez que muitas pacientes por 

medo ou vergonha da exposição, omitam o real motivo do trauma, muitas 

vezes alegando ter sido vítimas de queda.  Resultado esse que contrastou com 

outros estudos que apontam a agressão física como sendo a principal causa 

dos traumas de face femininos.  

Estudo de Castro e colaboradores em 2017 mostraram que no sexo masculino, 

dentre os fatores etiológicos o mais frequentes foram os acidentes 

motociclísticos. Já na população feminina, a maior causa dos traumas em face 

se deveu a violência doméstica, sendo vítimas de agressão física, sendo que 

muitas vezes o agressor é o próprio cônjuge ou familiar (37).  

Bem como estudo de Silva e colaboradores em 2014, que já apontara para 

essa vitimização feminina. Em seu estudo 33,76% das mulheres foram vítimas 

de agressão física, ocupando o topo, seguido de acidentes automobilísticos 

com 31,73%. Trazem como justificativa a existência de uma sociedade 

machista, na qual desde cedo os homens são estimulados a demonstrações de 

virilidade e poder (25) .  
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Garcez e colaboradores em 2019 trazem um estudo focado nas diferenças do 

padrão do trauma entre gêneros.  Seu levantamento corrobora com os estudos 

citados anteriormente, apresentando a agressão física e violência urbana como 

principal etiologia entre as mulheres. Além disso, a violência também se torna a 

primeira causa do trauma de face ao considerar isoladamente a população 

jovem (15).               

No presente levantamento, nos achados do sexo masculino, obteve-se uma 

diferença expressiva no perfil do trauma de face em comparação à população 

feminina. A maior parte foi vítima de acidentes de trânsito. Somando-se os 

acidentes com motocicletas (33,48%) aos automobilísticos (16,28%) obteve-se 

um total de 49,46% de todos os casos, representando quase metade da 

população masculina. Essa diferença marcante entre gêneros traz a uma 

reflexão acerca de quão enraizado está o machismo e como ainda a mulher é 

subjugada dentro da sociedade. 

 A agressão física na população masculina apareceu logo em seguida com 

11,31%, porém em um contexto inserido na violência urbana, não relacionada à 

agressão doméstica (tabela 3). Os achados da violência nesta população são 

agravados ao se somar os dados de agressões interpessoais aos dos 

pacientes vítimas de armas de fogo e armas brancas, incrementando o 

percentual para expressivos 23,96% dos casos.  

Neste estudo, dentre a população masculina os acidentes de trânsito e a 

violência urbana, somados, correspondem a 73,42% de todos os traumas de 

face. Um padrão alarmante que vem se repetindo ao redor do mundo de 
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maneira sistemática, principalmente em países com alguma fragilidade 

econômica.  

Em estudo de Blankson e colaboradores em 2019, em Gana na África, 51,1% 

dos casos também são oriundos dos acidentes e da violência interpessoal, mas 

vale ressaltar que as agressões representem apenas 12% desse percentual, 

tendo metade da expressividade quando comparado ao presente estudo, 

elucidando quão preocupante é a realidade brasileira (38).   

Outro dado expressivo dessa realidade foi encontrado por Abhinav e 

colaboradores em 2019 na Índia. A combinação entre acidentes e violência 

chega a 83,6% de todos os traumas de face. Entretanto, assim como em Gana, 

a maioria desse percentual (71%) foi oriunda do trânsito, uma vez que a região 

é conhecida por um dos tráfegos mais desordenados existentes (36).  

Pode-se assumir que a violência no Brasil, mesmo em comparação com países 

de menor desenvolvimento, tem tomado proporções nunca antes alcançadas 

dentro dos inquéritos populacionais nacionais anteriores e no comparativo com 

outros países ao redor do mundo.  

Ao se comparar os achados do presente estudo, aos de um país europeu, 

nota-se as sensíveis diferenças existentes. No presente inquérito os acidentes 

de trânsito predominam, seguidos por números expressivos da violência.  

Dentro de outra realidade, Bocchiallini e colaboradores em 2019 realizaram 

levantamento em Brescia na Itália no período de 2010 a 2016 somando-se 

1262 pacientes.  Os acidentes de trânsito foram responsáveis por apenas 20% 

dos traumas faciais da amostra, seguido por outros acidentes urbanos e 

acidentes domésticos com 19,1%. A violência urbana aparece apenas em 
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terceiro lugar com 14,4% praticamente em igualdade com acidentes esportivos 

com 14,1% (12).  

Um padrão bem diferente dos encontrados no presente estudo e demais 

levantamentos nacionais anteriormente citados. Inclusive com os acidentes 

esportivos assumindo um lugar de destaque nesse ranking, o que pode ser em 

parte associado a uma melhor qualidade de vida e acesso a prática esportiva 

com maior frequência . 

A cor da pele também foi um dos objetos deste estudo. Nos serviços privados, 

essa informação não estava presente nos registros hospitalares dos pacientes. 

Não havia esse campo para preenchimento do prontuário eletrônico. Já no 

setor público encontrou-se uma população em grande maioria de negros e 

pardos somando 94,67% da amostra.  

Chor e Lima em 2005 já discorriam sobre as cicatrizes sociais históricas que a 

população negra e indígena vivencia. Estando em sua maioria inserida na faixa 

populacional de menor condição social, sofrendo com as desigualdades, 

inclusive dentro do acesso aos serviços de saúde (39). 

Ainda segundo as autoras, a maior exposição a substâncias tóxicas em 

ambientes menos saudáveis, somadas a uma assistência à saúde inadequada 

ou degradante e por fim as experiências diretas de atos ou atitudes de 

discriminação, seriam outros meios pelos quais a discriminação racial exerceria 

seu impacto nessas desigualdades (39). 

Estudo de Abdalla e colaboradores em 2018 corrobora com essa análise, 

trazendo um dado preocupante baseado no II Levantamento Brasileiro 

Nacional de Álcool e Drogas, no qual a população negra e jovem compõe a 
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maior parte das vítimas de violência no país. População esta que está 

fortemente inserida nesse contexto de violência e drogas, que são fatores de 

risco intimamente relacionados ao trauma (40).  

Prosseguindo com as investigações das variáveis relacionadas ao trauma de 

face no presente estudo, em contraponto com os dados acerca da raça, as 

informações referentes à profissão / ocupação foram melhor preenchidos nas 

instituições privadas. No hospital público a informação estava presente em 

apenas um prontuário, apesar de haver o campo para preenchimento, e na 

ocasião a ocupação era de Diarista.  Nos serviços privados houve uma 

predominância de estudantes e aposentados que juntos corresponderam a 

38,51% da população. Logo após vieram os comerciantes (8,14%), policiais 

(7,4%) e professores (7,4%). 31,91% da população de pacientes do setor 

privado possuíam terceiro grau completo ou em curso.  

Pode-se sugerir uma relação entre o nível educacional e o acesso a serviços 

privados em saúde, exemplificando mais uma barreira encontrada pela 

população menos favorecida economicamente.   

A profissão não foi um dado amplamente levado em consideração nos estudos, 

porém algumas diferenças foram encontradas em comparativo ao presente 

levantamento, o que em parte pode ter sido influenciado pela localização 

geográfica das populações estudadas. A exemplo do estudo de Ramos e 

colaboradores em 2018, onde 40% dos paciente eram agricultores, numa 

região do interior da Paraíba, com dados coletados em hospital de referência 

do serviço público da região (9). 
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Estudo de Neto e colaboradores em 2018, inserido no interior do estado do 

Ceará, também em uma unidade pública de saúde, apresentou uma realidade 

similar ao estudo anterior, trazendo um dado de 25% de desempregados e 

18,5% de ruralistas (21).   

Uma vez que a profissão muitas vezes está ligada ao local de moradia, no 

presente levantamento a distribuição segundo a moradia foi também 

relacionada a cada tipo de serviço. Nos serviços privados, a maior parcela dos 

pacientes foi oriunda da zona urbana com 65,54% dos casos. No setor público 

houve uma ligeira prevalência da zona rural com 50,5% dos casos. Esse dado 

sugere que a população de pequenos agricultores que vivem da produção 

familiar, não tem por vezes acesso a planos privados de saúde ou tampouco 

orientação quanto a maiores cuidados com a saúde. Está é uma realidade 

muito presente no Brasil. Inúmeros municípios do interior do país sofrem com 

falta de infraestrutura básica e carência de serviços de saúde e educação. 

Sendo esta população em sua grande maioria dependente dos serviços 

públicos de saúde. 

Por fim, foram também avaliados os locais de maior prevalência das fraturas de 

face e o tipo de fratura ou trauma. No levantamento geral do presente estudo, 

prevaleceram as fraturas mandibulares com 23,13%, zigoma 19,68%, 

lacerações 16,48%, órbitas 15,42%. As demais fraturas juntas correspondem 

ao 25,29% restantes. Resultado esse que corrobora com a maioria dos 

levantamentos realizados no país e no mundo, com a mandíbula ocupando 

lugar de destaque. Estudo de Neto e colaboradores em 2018, também traz as 

fraturas de mandíbula no topo com 30,9% dos casos, sendo seguido pelas 

fraturas dos ossos nasais com 19,6% e logo em seguida vieram as fraturas de 
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zigoma com 17,8% (21).  Kamala e colaboradores em 2019 na índia, também 

encontraram expressiva prevalência de fraturas mandibulares com 51,46% dos 

casos de seu estudo com as fraturas zigomáticas ocupando a segunda 

colocação com 12,28% (31).  Assim como, Aslam e colaboradores em 2019 

obtiveram 43,9% de fraturas mandibulares em Israel, despontando como a 

maior ocorrência em seu estudo (17).   

O osso mandibular, dentre os ossos da face, é o que possui maior estrutura 

cortical e maior densidade óssea, sendo, portanto uma peça sólida e resistente. 

Portanto, para que ocorram fraturas mandibulares os traumas envolvidos 

devem possuir alta energia associada. Os acidentes veiculares e as crescentes 

agressões armadas podem ter colaborado para esse aumento de fraturas de 

mandíbula nessas populações.  Bem como, os ossos do terço médio são mais 

delgados, e suas fraturas podem ocorrer mesmo com trauma de menor impacto 

como na pratica de acidentes esportivos e quedas, que são compatíveis com o 

perfil dessas populações.  

Ao se avaliar locais de estudo em países mais desenvolvidos, encontra-se um 

padrão diferenciado em relação as fraturas faciais. Mesmo em país vizinho na 

América do Sul, no Chile os dados já são bastante diferentes.  Aparecendo 

como principal osso fraturado o nariz com 43,9%, dento- alveolares com 

16,1%, fraturas complexo zigomático com 14,5%, aparecendo as fraturas de 

mandíbula no quarto lugar com 11,1% (33).  

Também Bocchialini e colaboradores em 2019 na Itália, encontraram a grande 

maioria das fraturas envolvendo o terço médio da face, sendo estas 75,94% do 

total ( desse montante 38% foram fraturas de zigoma e 37,94% demais fraturas 
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em terço médio como nariz e maxila). As fraturas de mandíbula 

corresponderam apenas a 19,73% da amostra (12).  

Outro exemplo marcante dessa diferença de padrão é o estudo de Povolotskiy 

e colaboradores em 2019 realizado na população jovem dos Estados Unidos, 

onde as fraturas nasais foram responsáveis por 65% dos casos, obtendo 

apenas 12% de fraturas mandibulares (19).   

Ao se avaliar a distribuição da localização anatômica das fraturas segundo o 

tipo de instituição, no Hospital Geral Clériston Andrade, as fraturas de 

mandíbula tiveram posição de destaque com 46,25%, em seguida vieram as 

lacerações com 28,57% e fraturas de zigoma ocupando o terceiro lugar entre 

os traumas, mas o segundo dentre as fraturas com 11,56%. Padrão similar aos 

estudos nacionais citados anteriormente, também conduzidos em instituições 

públicas, como o de Neto e colaboradores em 2018 com a maior prevalência 

de fraturas mandibulares com 30,9% dos casos (21).  

A exemplo também dos achados de Montovani e colaboradores em 2006 em 

estudo com 513 pacientes no período de 1991 a 2004 em um Hospital Escola, 

com as fraturas mandibulares em primeiro lugar com 36,28% seguido das 

fraturas de zigoma com 24,6% (4).  

Já nos serviços privados obteve-se uma realidade bem diferente. Em destaque 

no topo as fraturas de zigoma com 24,89%, praticamente empatadas com as 

fraturas das órbitas com 24,01%. Seguindo em terceiro lugar as fraturas de 

nariz com 20,08%, lacerações com 8,73% e as fraturas mandibulares 

correspondendo a apenas 8,29%.  
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Dados esses semelhantes aos encontrados nos países europeus e norte-

americanos. Como os achados de Povolotskiy em 2019 nos Estados unidos no 

qual as fraturas nasais representaram expressivos 64,4%, ocorrendo as 

fraturas mandibulares em apenas 12,3% dos casos (19).   

Outro estudo que elucida essa diferença de padrão foi o realizado por 

Molinalow e colaboradores em 2013 na Espanha. Foi realizado levantamento 

do trauma de face entre os anos de 2009 e 2012, com um total de 328 

pacientes, dos quais a grande maioria sofreu fratura do complexo orbitário 

zigomático, representando 54,5% do total da amostra (41).  

Baseando-se nestas evidências pode-se inferir que nível social está 

diretamente ligado ao mecanismo do trauma e por consequência à gravidade 

das injúrias no trauma de face. 

 

8 – CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Identificaram-se diferenças sensíveis no padrão do trauma da face entre o 

serviço público e os privados. A gravidade das lesões e morbidade dos 

pacientes do setor público foi maior do que as encontradas nos serviços 

particulares, estando diretamente relacionadas ao status socioeconômico. 

 Prevaleceram no serviço público as fraturas mandibulares, geralmente 

relacionadas a traumas de alta energia. No serviço privado a maior parte das 

fraturas foi do terço médio, envolvendo as órbitas, zigoma e nariz, que são 

fraturas geralmente relacionadas a traumas de menor intensidade.  A violência 
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urbana e armas de fogo colaborou com essa diferença de perfil, alcançando 

alarmantes 18,09% dos casos no setor público chegando a uma proporção de 

2,37:1 em relação ao privado. 

Os homens foram as maiores vítimas, de acidentes de trânsito, numa 

proporção de 4,87:1 em relação as mulheres.  Em contra ponto, as mulheres 

sofreram mais com as quedas da própria altura numa proporção de 1,29:1. 

Outro fator importante foi a faixa etária. Na população jovem de 21-30 anos a 

violência urbana alcançou o seu maior patamar somando 30,54% dos casos.  

Atualização constante na epidemiologia do trauma facial se faz necessário, não 

só a nível nacional, mas também loco-regional, para que medidas efetivas de 

políticas públicas possam ser tomadas de acordo com cada realidade.   

O governo deveria financiar ações como o foco na prevenção do trauma de 

face no trânsito e a importância do uso do capacete e equipamento de proteção 

individual (EPI). Este tipo de campanha tem sido feito de maneira isolada por 

instituições privadas, não possuindo força a nível nacional.  

 Leis mais rigorosas quanto a habilitação para motociclistas, assim como maior 

rigor na fiscalização do uso do EPI, devem fazer parte prioritária dos planos do 

Detran. Além de maior investimento na educação básica, oportunizando uma 

formação profissional e cidadã para a sociedade de baixa renda, que está 

inserida em situação de total fragilidade social. Assim seria reduzida a grande 

demanda nos hospitais oriunda do trânsito e da violência, tornando a sociedade 

mais segura. 
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10 – ANEXOS 

 

Tabela 8 - Comparativo das Maiores Prevalências Entres Estudos Epidemiológicos de Trauma de Face. 

 

 

 

 

 

ESTUDO 

(Período) 
n SEXO IDADE PROFISSÃO ETIOLOGIA FRATURA 

Caio 2019 
(2015-18) 

360 
Homens 
76,94% 

 
21-30 Estudante 22,22% 

Trânsito 45% 
Agressão 20,6% 

Mandíbula 23,13% 
Zigoma 19,68% 

Kamala et al. 
2019 

2009-14 
1190 

Homens 
58,57% 

20-40 *** Trânsito 59,6% Mandíbula 51,46% 

Ramos et al 
2018 

(2016-17) 
332 Homens 83,1% 32,9 Agricultor  40% 

Moto57% 
Agressão 11,8% 

OPN 38,2% 

Aslam et. 
al.2019 
2016-18 

148 Homens 87,8% 18-30 *** Moto  53,3% Mandíbula 43,9% 

Farias et.al.  
2017 

2012-14 
244 Homens 91,8% 31,16 *** Trânsito 63,5% Zigoma  29,1% 

Neto et.al. 
2018 

2012-14 
624 Homens 87,5% 20-30 

Desempregado 
25,5% 

Fazendeiro 18,5% 
Moto 62,1% Mandibula 30,9% 
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Gráfico 1 - Distribuição da Frequência Absoluta e Relativa da População de estudo Segundo Setor (Público e Privado) e 
Faixa Etária. 
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