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Resumo

As condições socioeconômicas e outros fatores, como os psicológicos e culturais, 

associam-se a casos de violência que, por sua vez, podem ocasionar traumas faciais. São escassos 

os levantamentos nacionais e locais que tratam sobre essa temática de importância social. 

Este estudo teve como objetivo descrever o perfil epidemiológico dos casos de traumas faciais 

ocorridos em Salvador (BA). Foi realizado levantamento de dados secundários do Departamento 

de Polícia Técnica da Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia no período de 2008. 

A mediana de idade do grupo foi de 33 anos, sendo 52% do sexo feminino e 48% do sexo 

masculino e, na sua maioria, as vítimas eram de etnia parda. O trauma mais prevalente foi laceração 

de tecido mole, seguida de outras lesões, sendo a agressão física o principal mecanismo do trauma. 

Conclui-se com este estudo que existe uma grande quantidade de vítimas de trauma facial e 

muitas destas necessitam de um tratamento adequado para uma boa qualidade de vida. Por isso, 

é necessário o desenvolvimento de políticas públicas que previnam esse tipo de acidente.
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Abstract

The socioeconomic conditions and other factors, such as psychological and 

cultural ones, are associated with cases of violence which, in turn, can cause facial trauma. 
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There are few national and local surveys that deal with this issue of social importance. 

This study aimed to describe the epidemiological profile of facial trauma cases occurred in 

Salvador, Bahia. We performed a secondary data survey from the Department of Technical 

Police of the Public Security Secretariat of the State of Bahia in the period of 2008. 

The median age was 33 years old, being 52% female and 48% male and the majority 

of the victims were of mixed ethnicity. The most prevalent trauma was laceration of soft 

tissue followed by other injuries, being physical aggression the main mechanism of injury. It 

is concluded from this study that there is a large number of facial trauma victims and many 

of these subjects require an appropriate treatment for a good quality of life. Thus, the 

development of public policies is necessary to prevent this type of accident.

Keywords: Epidemiology. Facial trauma. Fracture.

TRAUMAS FACIALES: PERFIL EPIDEMIOLÓGICO CON ÉNFASIS EN LAS CARACTERÍSTICAS 

SOCIALES Y DEMOGRÁFICAS Y CARACTERÍSTICAS DE LA LESIÓN, SALVADOR, BA, 2008

Resumen

Las condiciones socioeconómicas y otros factores, como los psicológicos y 

culturales, se asocian a casos de violencia que, a su vez, pueden causar traumas faciales. Son 

escasos los levantamientos nacionales y locales que tratan sobre esa temática de importancia 

social. Este estudio tuvo como objetivo describir el perfil epidemiológico de los casos de 

traumas faciales ocurridos en Salvador (BA). Se llevó a cabo el levantamiento de datos 

secundarios del Departamento de Policía Técnica de la Secretaria de Seguridad Pública del 

Estado de la Bahia durante el período de 2008. El promedio de la edad del grupo fue de 

33 años, con el 52% del sexo femenino y el 48% del sexo masculino y, en su mayoría, las 

víctimas eran de etnia parda. El trauma más prevalente fue laceración de tejido blando, 

seguida de otras lesiones, y la agresión física fue el principal mecanismo del trauma. 

Se concluye con este estudio que existe una gran cantidad de víctimas de trauma facial y 

muchas de ellas necesitan un tratamiento adecuado para una buena calidad de vida. Por ello, 

es necesario el desarrollo de políticas públicas que prevengan ese tipo de accidente.

Palabras clave: Epidemiología. Trauma facial. Fractura.
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INTRODUÇÃO

Estudos revelam que as condições socioeconômicas, culturais e regionais 

associam-se a casos de violência.1 A violência, por sua vez, pode ocasionar traumas faciais, 

que estão ligados diretamente à área odontológica, considerando-se que muitos desses 

agravos são encaminhados para os especialistas da área. 

Antes, a temática da violência e dos acidentes não fazia parte do setor saúde. 

Com o passar dos anos, a violência atingiu números elevados, gerando um grande impacto 

na morbimortalidade da população e, dessa forma, repercute nos altos custos sociais, 

econômicos, familiares e pessoais.1 Ressalta-se que a dor e o sofrimento causados pela 

violência ao ser humano não podem ser medidos, sendo quase invisíveis. Embora cada 

vez mais os meios de comunicação abordem algumas formas de violência como atentados 

terroristas, rebeliões e guerras, algumas das suas formas são omitidas. Uma prova disso são 

números maiores de atos violentos que ocorrem sem serem vistos nos lares, locais de trabalho 

e mesmo em instituições sociais e médicas do cuidado público. A maioria das vítimas são 

muito jovens e têm poucas condições de se proteger; outras, por convenções ou pressões 

sociais, são forçadas a guardar silêncio sobre suas experiências.2 

Atualmente, as mortes por causas externas no Brasil, marcadas pelos atos de 

violência, representam a terceira causa de óbito na população geral. Os óbitos gerados por 

violência são responsáveis pela primeira causa de morte na faixa etária de 1 a 39 anos no 

país. Em 2006, registrou-se um total de 48.424 homicídios e 33.602 óbitos provocados pelo 

trânsito.1 Estudos ainda demonstram que a maioria das pessoas que sofrem violência no país é 

constituída por adultos jovens, do sexo masculino de cor negra e de baixo poder aquisitivo.1,3 

A cidade do Salvador, capital do Estado da Bahia, possui população estimada 

de quase três milhões de habitantes, sendo considerada a terceira maior capital do Brasil 

em número de habitantes, e as mortes por causas externas são a segunda principal causa de 

óbito na população.4

Desse modo, a violência causa inúmeros transtornos na sociedade, e uma 

das suas consequências é o trauma. O trauma facial é considerado uma das formas mais 

agressivas encontradas na traumatologia, pois, além de trazer a possibilidade de deformidade 

permanente, traz consequências psicológicas e emocionais. É importante ressaltar que uma 

agressão localizada na face pode não somente envolver tecidos moles e duros, mas também, 

por extensão, acometer outros órgãos e estruturas como cérebro, olhos, seios maxilares 

e dentição, devido ao impacto sofrido.5 Entre as inúmeras lesões ocorridas por traumas em 

centros urbanos, o traumatismo facial é um dos mais prevalentes.6
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A etiologia do trauma facial é diversa, e o predomínio maior ou menor de um 

fator etiológico modifica-se a depender das características da população estudada (idade, sexo 

e condição socioeconômica).7

Em estudo realizado por Pereira et al.8 no Hospital São Paulo, verificou-se que a 

etiologia mais comum dos traumas craniofaciais foi a agressão física, seguida dos acidentes 

de trânsito. O grupo etário mais acometido foi entre 21 e 29 anos. Os homens são 

predominantes na maioria dos casos, porém esse perfil vem sendo modificado no decorrer 

dos anos, devido à nova realidade social e à inserção da mulher no mercado de trabalho.9

Um dos principais tipos de traumas faciais são as fraturas. Os locais das 

fraturas são resultados dos mecanismos da lesão. Os agressores geralmente têm como alvo a 

mandíbula e/ou o zigomático, pela maior proeminência na anatomia facial, enquanto que os 

acidentes automobilísticos tendem a resultar em fraturas mais complexas devido ao impacto 

em alta velocidade. As fraturas de mandíbula e lacerações são as lesões mais comuns.6 

Por fim, cabe salientar que as lesões maxilofaciais são raramente fatais, mas 

sujeitam o indivíduo afetado à angústia física e psicológica, podendo, em alguns casos, causar 

comprometimento das vias aéreas e hemorragia, levando à morte. Além disso, o trauma facial 

é associado com a lesão crânio-cerebral em 20% das vítimas, outra causa potencial de morte.10

Considerando-se a escassez de análises epidemiológicas sobre os traumas faciais 

na capital baiana e o aumento crescente da violência urbana, este estudo teve como objetivo 

descrever o perfil epidemiológico dos casos de traumas faciais ocorridos em Salvador (BA) 

em 2008, a partir de dados de perícias odonto-legais do Departamento de Polícia Técnica 

da Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia (DPT-BA). Enfatizaram-se os aspectos 

sociais e demográficos das vítimas e as características das lesões, a fim de subsidiar políticas 

públicas e atuações preventivas por parte do poder público. 

METODOLOGIA

Estudo de corte transversal descritivo, realizado com dados secundários 

provenientes de um levantamento epidemiológico de perícias odonto-legais de vítimas de 

lesões faciais, realizado no DPT-BA.

A coleta de dados ocorreu de maio a setembro de 2010 e foi realizada no 

próprio DPT-BA por estudantes de graduação do curso de Odontologia da Escola Bahiana 

de Medicina e Saúde Pública, devidamente treinados para essa atividade. Foram coletados 

dados referentes às condições sociais e demográficas das vítimas de traumas faciais e às 

características da lesão em formulários estruturados. 



Revista Baiana
de Saúde Pública

v.37, n.4, p.1003-1014 

out./dez. 2013 1007

A amostra do estudo foi representada por todos os indivíduos que realizaram 

perícia odonto-legal no DPT-BA, vítimas de traumas faciais no ano de 2008. Salienta-se que 

esse foi o ano de escolha referenciado pela coordenação da instituição, pois as perícias já 

haviam sido concluídas definitivamente.

Os dados foram digitados no Epi Info 6.0411 e analisados descritivamente 

no Stata 10.12 Durante a análise, foram calculadas as frequências relativas das variáveis de 

interesse e as medidas de tendência central da variável contínua (idade).

Este estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (número 62106). 

RESULTADOS 

O total de casos de traumas faciais que foram submetidos a perícias 

odonto-legais no DPT-BA em 2008 foi de 218. O sexo mais acometido foi o feminino, 

representando 57% da amostra. A idade dos indivíduos variou de 1 a 66 anos, com a 

mediana de 33 anos. Observou-se um maior número de casos de traumas em adultos 

jovens (Gráfico 1).

Os grupos étnicos predominantes na amostra foram o pardo e o negro, sendo 

seu percentual de 64 e 22%, respectivamente. Os grupos étnicos menos acometidos 

foram os amarelos e os indígenas (Gráfico 2). O grau de escolaridade das vítimas de 
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Gráfico 1 – Distribuição dos indivíduos segundo a idade e a frequência de traumas 

faciais. Departamento de Polícia Técnica-Bahia, 2008 (n=218)



1008

traumas faciais foi baixo: a maioria possuía o 1º grau incompleto (45%) ou o 1º grau 

completo (33%) (Gráfico 3).

O mecanismo do trauma facial mais comum foi a agressão física, com o total de 

152 casos (70%); em segundo lugar, o meio de transporte, totalizando 49 casos (23%) (Gráfico 4).
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Gráfico 2 – Distribuição percentual da amostra de acordo com o grupo étnico. 

Departamento de Polícia Técnica-Bahia, 2008 (n=218)
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Gráfico 3 – Distribuição percentual da amostra de acordo com o grau de escolaridade. 

Departamento de Polícia Técnica-Bahia, 2008 (n=218)
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Com relação à caracterização dos traumas faciais, o tipo de lesão mais frequente 

foi a laceração de tecido mole (29,63%), seguida de outras lesões (20,37%), fratura dentária 

(19,91%), perda dentária (13,89%) e fratura óssea (9,72%), não havendo registro de caso de 

intrusão ou extrusão dentária (Gráfico 5).
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Gráfico 4 – Distribuição percentual da amostra de acordo com o mecanismo do 

trauma. Departamento de Polícia Técnica-Bahia, 2008 (n=218)
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Gráfico 5 – Distribuição percentual da amostra de acordo com o tipo de lesão. 

Departamento de Polícia Técnica-Bahia, 2008 (n=218)
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DISCUSSÃO

Neste estudo, verificou-se que o tipo de trauma mais comum foi a laceração 

de tecido mole; não houve registro de nenhum caso de intrusão ou extrusão dentária. Isso 

demostra o papel relevante que o cirurgião-dentista tem nesses agravos e a importância 

desse profissional no sistema público de saúde. Em um estudo realizado por Wulkan et al.,5 

foram selecionados aleatoriamente 164 pacientes com trauma facial de qualquer intensidade 

no Pronto-Socorro Central da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. 

As contusões foram as lesões mais observadas (23,8%), seguidas das fraturas de mandíbula 

(21,9%), Le Fort/pan-facial/complexas (17,8%), nasal (11,6%), zigoma (10,3%), dental (9,1%), 

órbita (4,9%) e maxila (0,6%). Os traumas associados ocorreram, em sua maioria, em virtude 

de atropelamento, mas também por acidentes de carro, queda e violência interpessoal. 

Geralmente, o tipo de trauma está associado ao mecanismo de agressão.5 Traumas 

deformantes decorrentes dessas lesões, muitas vezes, podem ser evitáveis. Apesar de os 

traumas faciais, na maioria das vezes, não resultarem em óbito, causam sequelas psicológicas 

e sociais imensuráveis na vida da pessoa violentada, que, geralmente, perduram pela vida e 

trazem transtornos e sofrimento.

O principal mecanismo do trauma facial registrado nesta investigação foi 

a agressão física, com um total de 152 casos (70%); em segundo lugar, ficou o meio de 

transporte, totalizando 49 casos (23%). Esses achados corroboram os encontrados pelo 

estudo realizado em Uganda,5 onde a etiologia principal do trauma facial entre a idade de 

21 e 30 anos foi a violência interpessoal (48,1%), seguida de queda (26,2%), atropelamento 

(6,4%), esporte (5,4%), acidente de carro (4,2%), acidente de motocicleta (3,1%), impacto 

não relacionado à queda (2,4%), acidente de trabalho (1,8%), ferimento por arma de fogo 

(1,2%) e inespecífica (1,2%). 

Ainda em relação ao principal mecanismo do trauma verificado neste estudo 

(agressão física), esse achado também foi observado por Pereira et al.,8 demonstrando que a 

agressão física foi a etiologia mais prevalente dos traumas faciais na amostra analisada. Esse 

fato pode ser explicado pela acentuada desigualdade socioeconômica brasileira e por fatores 

associados, como baixa escolaridade, desemprego, uso de drogas e de bebidas alcoólicas. 

Estudo realizado por Carvalho et al.6 revelou que a violência foi a etiologia mais frequente dos 

traumatismos, tendo associação com a ingestão de bebidas alcoólicas.  

Múltiplos fatores associam-se aos traumas faciais, principalmente quando se fala 

nas desigualdades em saúde e nas condições sociais, demográficas e culturais dos diferentes 

grupos populacionais. Estudos vêm mostrando que esse agravo predomina entre adultos 
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jovens na população brasileira. No levantamento feito por Carvalho et al.,6 a média de idade 

de acometidos por trauma facial foi de 29,3 anos, e esse achado foi corroborado neste 

estudo, sendo também verificado nos estudos de Wulkan et al.5 e Kamulegeya10, nos quais a 

faixa atingida pelo trauma facial foi de 20 a 39 anos e 21 a 30 anos, respectivamente.

A causa mais provável para que essa faixa etária seja a mais atingida é sua 

grande exposição. Geralmente, pessoas nessa idade fazem parte da parcela ativa da 

população, sendo, consequentemente, a mais exposta. Os jovens geralmente são pouco 

maduros e inconsequentes, muitas vezes, colocando-se em situações de risco e abuso. 

Políticas públicas deveriam ser voltadas para essa faixa etária, que faz parte da parcela ativa 

da população, pois problemas que envolvam jovens acabam acarretando um impacto muito 

grande na sociedade, como déficit de mão-de-obra e gastos elevados ao governo.5

Wulkan et al.,5 em seu estudo, concluíram que a prevalência de trauma facial 

pode ser reduzida nos adultos jovens por meio da melhoria da educação escolar, enfatizando 

o uso moderado de álcool e orientação para lidar com situações hostis, evitando-se a 

violência interpessoal.

Em relação ao sexo, esta investigação demonstrou que, em Salvador 

(BA), as vítimas de traumas faciais encaminhadas para as perícias odonto-legais foram 

predominantemente do sexo feminino. Esse dado se contrapõe ao achado do estudo 

realizado por Kamulegeya et al.,10 em Uganda, no qual, em uma amostra de 117 pessoas, 

88,7% dos acometidos por trauma facial eram homens. Esse dado é ratificado pelo estudo 

realizado por Pereira et al.,8 que analisaram 1.223 casos de fraturas craniofaciais no período 

de 1999 a 2005. Segundo esse estudo, as lesões faciais acometeram em maior número 

o grupo de homens na idade produtiva, achado comum em muitos trabalhos. Contudo, 

segundo Macedo et al.,13 existe uma tendência mundial ao aumento da incidência de traumas 

em mulheres, as quais estão cada vez mais expostas aos fatores de risco desse tipo de trauma. 

No contexto atual, as mulheres estão envolvidas na prática de atividades físicas e também 

no trânsito como motoristas, o que propicia o desenvolvimento do trauma. O aumento 

da violência das cidades associado à maior participação das mulheres em atividades 

extradomiciliares as aproximam do grupo de risco dos homens. Outra questão é o crescente 

número de casos de violência doméstica, conforme enfatizado por Wulkan et al.5 Nesse tipo 

de violência, as mulheres são geralmente agredidas por conhecidos ou companheiros, e, 

muitas vezes, pela questão sociocultural, não os denunciam. 

Um dos possíveis motivos para o maior número de mulheres vítimas de 

agressão física no presente estudo pode ser devido ao aumento de denúncias desse grupo 
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populacional, que aumentou após ter sido aprovada a Lei Maria da Penha. Em vigor 

desde o dia 22 de setembro de 2006, a Lei Maria da Penha dá cumprimento, finalmente, 

à Convenção para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher da Organização 

dos Estados Americanos (Convenção de Belém do Pará), ratificada pelo Estado brasileiro há 

11 anos, bem como à Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 

contra a Mulher (CEDAW), da Organização das Nações Unidas.14

Negros e pardos foram as principais vítimas de traumas faciais nesta investigação. 

Essa realidade pode relacionar-se com questões ligadas às condições socioeconômicas mais 

desfavoráveis e possíveis processos discriminatórios desse grupo em uma cidade marcada pelo 

grande número de pardos e negros. Segundo Souza e Lima,3 a maior parte dos negros em 

nosso país permanece agrupada nas porções inferiores da pirâmide social, sendo, em diversos 

estudos, indicados como grupo racial mais atingido pelos traumatismos. No estudo de Pereira 

et al.,8 a maior predominância observada de traumas faciais ocorreu em indivíduos de origem 

caucasiana (62%) em São Paulo. Ademais, o grau de escolaridade encontrado, um dos 

principais indicadores das condições socioeconômicas, foi baixo, reforçando que esse é um 

agravo fortemente relacionado com as precárias condições de vida das populações.3 

A violência assume diversas características na sociedade. Ela se impõe como 

problema de saúde pública, pois afeta não só a vítima, mas também todas as pessoas que 

vivem e convivem em um mesmo ambiente. Além disso, interfere na vida do agressor e sua 

família, assim como exige recursos financeiros com a justiça, polícia e prisão (em casos 

necessários); gera gastos com a prestação de assistência médica às vítimas; produz altos índices 

de morbimortalidade e afeta negativamente o desenvolvimento social e econômico dos países.15

É importante ressaltar que a violência apresenta também como característica a 

diferença de região para região e predomina tanto em áreas urbanas quanto rurais, atingindo os 

que vivem em condições mais precárias ou que, por algum motivo, são fragilizados, comumente 

com menor grau de escolaridade, o que evidencia mais uma vez as discrepâncias sociais.3

Os resultados desta análise epidemiológica de caráter descritivo devem ser 

apreciados com cautela, uma vez que se tratou de um estudo de corte transversal, apresentando 

limites na determinação da causalidade dos agravos e tendo sido conduzido com uma amostra 

de vítimas de traumas faciais encaminhadas para as perícias no DPT-BA e que, de fato, 

compareceram ao local para tal finalidade. Entretanto, deve-se considerar a potencialidade das 

análises descritivas no levantamento das hipóteses de investigação que podem ser aprofundadas 

com outras metodologias de pesquisa de natureza quantitativa e qualitativa. 
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CONCLUSÃO 

Conforme observado nesta investigação, os traumas faciais mais comuns no 

grupo de estudo foram a laceração de tecido mole, seguida de outras lesões, fratura dentária, 

perda dentária e fratura óssea. A ocorrência de traumas faciais foi mais frequente em 

mulheres, jovens, negros e pardos com baixa escolaridade na população encaminhada para 

perícia odonto-legal do DPT-BA, em 2008. Os traumas faciais acometeram indivíduos vítimas 

de agressões físicas, fato potencialmente ligado ao aumento da violência nas cidades e na vida 

doméstica cotidiana. 

As políticas públicas de saúde e segurança devem ser traçadas no intuito de 

prevenir e controlar esse problema de saúde pública. Tais políticas devem ser necessariamente 

de natureza intersetorial, a fim de garantir sua efetividade, considerando-se que as condições 

socioeconômicas apresentam forte ligação com esse agravo.

Recomenda-se que estudos epidemiológicos de caráter analítico e metodologias 

qualitativas devam ser realizados com o intuito de investigar melhor a causalidade desse 

problema de saúde publica, assim como contextualizá-lo de forma mais eficaz.
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