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RESUMO 
 

A violência tem crescido muito no decorrer dos anos, assim como os acidentes 
automobilísticos, principalmente os que envolvem motocicletas. Considerando estas 
estatísticas, trata-se de um estudo epidemiológico voltado para fraturas faciais 
periciadas no IML – Instituto Médico Legal de Feira de Santana – Bahia, no ano de 
2019. O objetivo deste estudo foi investigar a prevalência de fraturas ósseas que 
acometem a região bucomaxilofacial em vítimas de violência e acidentes periciadas 
no Instituto Médico Legal de Feira de Santana – BA, analisando o perfil sócio-
demográfico das vítimas, segundo sexo, idade, naturalidade, profissão, fenótipo cor 
de pele, estado civil e escolaridade, tipo de violência e acidentes mais prevalentes 
para a produção dessas lesões, tipo de instrumento, região da face, e fratura mais 
prevalente. Trata-se de um estudo descritivo, transversal, realizado a partir de 
registros de exames de lesão corporal de vítimas de acidentes automobilísticos ou 
agressão física submetidos a perícia odontolegal no IML de Feira de Santana – BA. 
Dos 121 laudos coletados, 12 deles apresentavam fraturas do complexo 
maxilomandibular nas vítimas, correspondendo 83,3% do sexo masculino, entre as 
idades de 18-39, tendo predominância de acidentes automobilísticos. Além disso, as 
fraturas mandibulares foram as mais frequentes, totalizando 31,8% dos casos, 
seguidas de osso nasal e zigomático. O estudo demonstra a prevalência de fraturas 
faciais para homens, entre a faixa etária de 18 a 39 anos, predominantemente 
vítimas de acidentes automobilísticos, sendo o osso mandibular o mais acometido 
dos casos avaliados. Acredita-se que as informações podem auxiliar no 
gerenciamento de políticas públicas, norteando a tomada de decisões no município 
de Feira de Santana e região. 
 
PALAVRAS-CHAVES: Fraturas Ósseas; Violência; Acidentes; Prevalência. 
 

ABSTRACT 
 
Violence has grown a lot over the years, as well as car accidents, especially those 
involving motorcycles. Considering these statistics, this is an epidemiological study 
focused on facial fractures examined at the IML - Legal Medical Institute of Feira de 
Santana - Bahia, in 2019. The aim of this study was to investigate the prevalence of 
bone fractures that affect the maxillofacial region in victims of violence and accidents 
examined at the Legal Medical Institute of Feira de Santana – BA, analyzing the 
socio-demographic profile of the victims, according to sex, age, place of birth, 
profession, skin color phenotype, marital status and education, type of violence and 
accidents most prevalent in the production of these injuries, type of instrument, 
region of the face, and most prevalent fracture. This is a descriptive, cross-sectional 
study, carried out from records of physical injury examinations of victims of car 
accidents or physical aggression submitted to dental examination at the IML in Feira 
de Santana – BA. Of the 121 reports collected, 12 of them presented fractures of the 
maxillomandibular complex in the victims, corresponding to 83.3% males, between 
the ages of 18-39, with a predominance of car accidents. In addition, mandibular 
fractures were the most frequent, totaling 31.8% of cases, followed by nasal and 
zygomatic bone. . The study demonstrates the prevalence of facial fractures for men, 
aged between 18 and 39 years, predominantly victims of car accidents, with the 
mandibular bone being the most affected of the cases evaluated. It is believed that 
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the information can help in the management of public policies, guiding decision-
making in the city of Feira de Santana and region. 
 
KEY-WORDS: Fractures; Bone; Prevalence; Accidents; Violence. 
 

1.0 INTRODUÇÃO 

Os acidentes de trânsito e a violência configuram um problema grave de 

Saúde Pública no Brasil e provocam forte impacto na mortalidade e morbidade da 

população. A Organização Mundial de Saúde define a violência como uso de força 

física ou do poder, contra si mesmo, outra pessoa, ou contra um grupo ou 

comunidade, que resulta ou tem alta probabilidade de resultar em lesão, morte, dano 

psicológico, alterações no desenvolvimento ou privação (DAHLBERG, KRUG; 2007). 

A violência tem crescido de forma preocupante em todos os setores da vida 

social, acometendo o mundo contemporâneo, em todas as suas instâncias, e se 

manifestando de variadas formas, estando presente em toda sociedade, não se 

restringindo à determinados espaços ou classes sociais, faixas etárias ou épocas 

específicas (CAMPOS et al., 2016).  

Segundo Garcez et al. (2019) o trauma de face pode ser considerado uma 

das agressões mais expressivas, em casos de violência física e/ou acidentes, devido 

às consequências emocionais, a possibilidade de deformidade e o impacto 

econômico que os mesmos causam ao Sistema de Saúde. A literatura aponta que a 

etiologia do trauma facial e idade do paciente traumatizado são fatores importantes 

para análise da causa e salienta ainda que esses traumas incidem em jovens de até 

40 anos devido acidentes automobilísticos, práticas esportivas e agressões (SILVA; 

MARQUES; ALMEIDA-MARQUES, 2019). 

Dentre as causas para o trauma facial, encontram-se os acidentes com 

veículos automotores, quedas acidentais, prática esportiva, violência interpessoal, e 

as decorrentes de atividades profissionais, que podem ser desde pequenas lesões 

aos dentes até traumas severos à pele, músculos, ossos e nervos da face (SANTOS 

et al., 2012).  No caso das fraturas faciais, objeto de estudo do presente trabalho, a 

mandíbula, a maxila, os ossos nasais, o arco zigomático e o osso frontal, são os 

mais acometidos, estão a presença dessas lesões associadas a casos de agressões 

físicas, acidentes de trânsito e esportivos (GARCEZ et al., 2019). 

É sabido que fatores locais, sociais e culturais variam de um país para o outro 

e, com isso, as etiologias das fraturas maxilo-faciais também são diversificadas. 
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Apesar de haver poucos relatos sobre a prevalência de fraturas maxilo-faciais em 

alguns países, existem estudos que atribuem aos acidentes de trânsito, à violência e 

à queda as causas mais frequentes desse tipo de fraturas (SILVA; MARQUES; 

ALMEIDA-MARQUES, 2019). 

Neste contexto, o cirurgião-dentista assume um importante papel, não só por 

atuar na reparação e restabelecimento da estética e função do sistema 

estomatognático desses pacientes (ROSELINO et al., 2009), mas também na 

avaliação da extensão do dano, durante a perícia com o perito odontolegal no 

Instituto Médico-Legal (IML) (BERNARDINO et al., 2017). 

Relatos de casos envolvendo danos ao complexo maxilomandibular na 

literatura são frequentes (AVILA et al., 2016; BERNARDINO et al., 2017; MACEDO 

et al., 2018) e apresentam resultados variáveis de acordo com cada região, 

tendências socioeconômicas e períodos de estudos (BRASILEIRO et al., 2010). 

Nesse sentido, conhecer o perfil epidemiológico das vítimas e os tipos de lesões 

mais prevalentes torna-se imprescindível para o planejamento de ações efetivas, por 

parte dos serviços, visando a prevenção e enfrentamento do problema. Sendo 

competência da Odontologia promover assistência em saúde por meio de serviços 

de emergência odontológica e traumatologia buco-maxilo-facial, e nesse contexto, 

se prescinde que o cirurgião-dentista conheça detalhadamente cada fratura bem 

como as informações epidemiológicas que detalham estudos com abrangência 

populacional nessa área (SILVA; MARQUES; ALMEIDA-MARQUES, 2019). 

Dessa forma, o objetivo deste estudo foi investigar a prevalência de fraturas 

ósseas que acometem a região bucomaxilofacial em vítimas de violência e acidentes 

periciadas no Instituto Médico Legal de Feira de Santana – BA, analisando o perfil 

sociodemográfico das vítimas, além de identificar o tipo de violência e acidentes 

mais prevalentes para a produção dessas lesões, tipo de instrumento, região da 

face, e fratura mais prevalente. 

 

2.0 REVISÃO DE LITERATURA 

Violência e acidentes, ao lado de enfermidades crônicas e degenerativas, 

configuram, na atualidade, um novo perfil do quadro dos problemas de saúde do 

Brasil e do mundo, que de maneira fragmentada e progressiva, tem afetado todos os 

setores de saúde do país (MINAYO, 2007). Desde 1970, a violência e os acidentes 

de trânsito representam um dos principais problemas de saúde pública do Brasil 
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(MINAYO, DESLANDES; 2009), ocupando lugar de destaque nas ocorrências de 

morbimortalidade na população brasileira (GARBIN et al., 2016). 

De fato, a violência possivelmente sempre fez parte da experiência humana e 

seu impacto pode ser verificado de diversas formas, embora ela tenha estado 

sempre presente na sociedade, envolvendo todos os níveis socioeconômicos, a 

humanidade não deve permiti-la como um aspecto inevitável (DAHLBERG; KRUG, 

2007). 

Devido a violência doméstica e comunitária, anualmente, milhões de pessoas 

perdem suas vidas ou suportam os ferimentos não fatais decorrente desse problema 

de saúde pública, desta forma, conhecer o perfil das vítimas de violência 

interpessoal torna-se extremamente importante para que os gestores públicos 

possam direcionar ações estratégicas e propostas de atendimento e 

encaminhamento dessas vítimas para que o serviço prestado melhor se adeque a 

cada caso (BERNARDINO et al., 2019). 

 

2.1 PERÍCIA 

As perícias são procedimentos técnico-científicos realizados com o objetivo 

de prestar esclarecimentos à justiça sobre algum assunto cujo entendimento 

depende de conhecimento específico. Os exames periciais podem ser requisitados 

em processos relacionados aos diferentes ramos do direito como, por exemplo, 

Direito Civil, Direito Tributário, Direito Trabalhista, Direito Administrativo ou Direito 

Penal.  

As perícias oficiais são aquelas que ocorrem no âmbito do Direito Penal, 

também conhecido como Direito Criminal. Este ramo do direito público, de forma 

geral, é formado por um conjunto de leis e princípios fundamentais que tratam de 

crimes e contravenções e estabelecem, para estes, sanções com a finalidade de 

garantia da ordem pública e do respeito aos direitos fundamentais (RODRIGUES, 

2019).  

De acordo com o Código de Processo Penal (CPP), o exame técnico-pericial 

se constitui em uma etapa indispensável do inquérito policial sempre que uma 

infração deixar vestígios, e deve ser obrigatoriamente requisitado por autoridade 

policial ou judiciária. Logo, a prova pericial é associada à materialidade dos fatos, e 

por este motivo deve ser produzida por Perito Oficial, ou na ausência deste, por 



10 
 

duas pessoas idôneas com a devida habilitação técnica na área de conhecimento do 

assunto a ser abordado (BRASIL, 1941; BRASIL, 2008). 

A Perícia Oficial de natureza criminal teve sua autonomia técnica, científica e 

funcional assegurada pela Lei nº 12.030 de 17 de setembro de 2009. Essa normativa 

destaca que a atividade de perícia oficial de natureza criminal é atribuída ao cargo 

de perito oficial, obtido mediante concurso público, com formação acadêmica 

específica, elencando como peritos de natureza criminal Peritos Criminais, Peritos 

Médico-Legistas e Peritos Odontolegistas (BRASIL, 2009).  

Em decorrência das atividades que são desempenhadas, os peritos oficiais 

possuem atribuições específicas e são vinculados às instituições de Polícia Civil, 

Polícia Técnico-Científica, ou diretamente à Secretaria de Segurança Pública de 

cada ente federativo (LIMA et al., 2017). Além dos profissionais elencados na Lei 

12.030/2009, atuam também nestes serviços os Papiloscopistas e colaboradores 

diversos como técnicos administrativos, recepcionistas, motoristas, auxiliares de 

necropsias e agentes de limpeza. 

 

2.1.1 Perícia odontológica 

Cabe aos Peritos Odontolegistas a análise pericial de situações que 

dependem de conhecimento específico em Odontologia. Da mesma forma que as 

perícias médico-legais, as perícias odonto-legais podem ser didaticamente 

distribuídas entre aquelas executadas em indivíduos vivos, em indivíduos mortos 

(CAVALCANTI, 2005), nas mais diversas apresentações, ou em objetos. Vale 

destacar aqui os exames necroscópicos dos arcos dentários em corpos íntegros, 

carbonizados ou decompostos, como também as perícias relacionadas às marcas 

de mordidas que podem envolver pessoas vivas, mortas ou objetos. 

Casos relacionados a traumas faciais em Institutos Médico-legais não são 

raros. Na maioria das vezes são casos complexos, resultantes de violência física e 

acidentes e exigem a atuação do cirurgião-dentista para avaliação do dano dessas 

lesões, em especial as fraturas dentárias e ósseas (SILVEIRA, 2012), sendo esta 

última o objeto de atuação do presente estudo. 
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2.2. TRAUMAS FACIAIS 

Os traumas faciais podem ser considerados uma das agressões mais 

devastadoras e trazem consequências ainda mais trágicas, como a possibilidade de 

agravamento emocional e deformidade (ROSELINO et al., 2009).  

O diagnóstico e tratamento de lesões faciais obtiveram grande progresso nas 

últimas décadas, alcançando abrangência multidisciplinar, envolvendo 

principalmente as especialidades de trauma, oftalmologia, cirurgia plástica, cirurgia e 

traumatologia buco-maxilo-facial e neurocirurgia. Uma agressão localizada na face 

não envolve somente tecido mole e ossos, mas também, por extensão, pode 

acometer o cérebro, olhos, seios da face e dentição (BARBOSA et al., 2020; YKEDA 

et al., 2010). 

Segundo Brasileiro et al. (2010) os traumas em face apresentam 

características diferentes de acordo com a região geográfica, densidade, período de 

estudo, tendências socioeconômicas e características governamentais da 

população. Em estudo epidemiológico realizado por Wulkan et al. (2005) analisou 

164 pacientes com trauma facial, sendo as fraturas de mandíbula as mais 

prevalentes (21,9%).  

Silva et al. (2011) demonstraram que o osso mais comumente fraturado foi a 

mandíbula (30,40%). Ykeda et al. (2010) avaliaram 277 fraturas em face, de um 

serviço de emergência hospitalar em Curitiba. Destas, 175 atingiram o osso nasal, 

52 à mandíbula, seguida da órbita com 50 dos casos.  

Em estudo de caracterização de lesões registradas em hospital em São Luís, 

no Maranhão, Garcez et al. (2019) informaram que as regiões mais acometidas, em 

análise de 1977 prontuários, foram a orbitária com 35,91% dos casos, seguida do 

osso frontal, com 26,15%. 

Em se tratando de traumas no campo de atuação do cirurgião-dentista, 

Roselino et al. (2009), ressaltam a importância da atuação desses profissionais não 

só no diagnóstico e tratamento das lesões, mas também na avaliação pelo perito 

odontolegista buscando o enquadramento adequado pelo judiciário, de acordo com 

o disposto no artigo 129 do Código Penal Brasileiro (CAMPOS et al., 2016). 

Nesse sentido, estudos evidenciam que casos relacionados à traumas faciais 

periciados em Institutos Médico-Legais ocorrem principalmente em indivíduos do 

sexo masculino e jovens, com idade entre 20 e 29 (AVILA et al., 2016; CAMPOS et 

al., 2016). Em relação a distribuição de número dos casos, por tipo da lesão, um 



12 
 

trabalho realizado por Bortoli et al. (2014) encontrou que 56 (12,17%) de um total de 

460 lesões eram referentes a fraturas em ossos da face, sendo o osso mandibular, 

os ossos nasais e o arco zigomático as estruturas mais atingidas. 

Acredita-se que essas informações levantadas em cada região podem auxiliar 

na tomada de decisões e gerenciamento dos serviços, quanto ao tratamento a ser 

realizado e o tempo de internação em decorrência dos traumas faciais daquela 

localidade (SILVA et al., 2019). 

 

3.0 METODOLOGIA 

 Trata-se de um estudo descritivo, transversal, realizado a partir de registros 

de exames de lesão corporal, de vítimas de agressão física ou acidentes 

automobilísticos, submetidas à perícia odonto-legal, no Instituto Médico Legal (IML) 

de Feira de Santana – Bahia, no ano de 2019. 

 No presente estudo foram selecionados 121 laudos emitidos pelos peritos 

odontolegais do Instituto Médico Legal de Feira de Santana – Bahia, desses, 12 

apresentaram fraturas em face. A etiologia das fraturas foi avaliada de acordo com o 

laudo pericial, embasado com exames complementares, que posteriormente foram 

transferidos para um formulário (Apêndice 1) contendo características 

sociodemográficas e histórico da fratura. 

 A avaliação desses laudos incluía as seguintes variáveis: as características 

sócio demográficas da vítima (sexo, idade, escolaridade, profissão, fenótipo cor de 

pele e naturalidade), histórico do caso (motivo da realização da perícia - agressão ou 

acidente e vínculo com o agressor (conhecido ou desconhecido),  tipo de 

instrumento causador da lesão (perfurante, cortante, contundente, perfurocortante, 

pérfuro-contundente ou corto-contundente), caracterização da fratura (tipo de osso 

atingido  e quantidade de fraturas na face) e desfecho do laudo pericial (necessidade 

de exame complementar, incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 

dias, debilidade de membro, sentido ou função ou deformidade permanente). 

 As variáveis estudadas foram descritas utilizando médias e proporções e os 

dados coletados nos laudos foram classificados, analisados e tabulados em 

planilhas do software Microsoft Excel e Word 2019. Todos os laudos foram avaliados 

de forma a conhecer a etiologia do trauma, acompanhado de exames 

complementares e avaliações apropriadas para diagnóstico de fraturas. 
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 O estudo foi submetido e aprovado pelo CEP – Comitê de Ética e Pesquisa 

em Seres Humanos da Universidade Estadual de Feira de Santana, tendo como 

protocolo de autorização 092/2010 (CAAE 0090.0.059.000-10). Serão mantidos os 

aspectos éticos de sigilo e anonimato obedecendo o disposto da resolução 466/12 

(BRASIL, 2012). 

 

4.0 RESULTADOS 

 No presente estudo, foram avaliados 121 laudos periciados no Instituto 

Médico Legal de Feira de Santana - Bahia, no período de 2019, sendo 12 de vítimas 

acometidas por trauma facial que ocasionou em fratura. As variáveis quantitativas 

pesquisadas com sua frequência percentual estão detalhadas na Tabela 1 

caracterizando o perfil sociodemográfico dos laudos avaliados. 

 

Tabela 1. Perfil sociodemográfico de vítimas de violência e acidentes acometidos 

por trauma facial periciadas no Instituto Médico Legal de Feira de Santana-BA em 

2019 

Faixa etária 
Masculino Feminino Total 

n % n % n % 

18-29 3 30,0 0 0,0 3 25,0 

30-39 3 30,0 1 50,0 4 33,0 

40-49 1 10,0 1 50,0 2 17,0 

50-59 2 20,0 0 0,0 2 17,0 

Não informado 1 10,0 - - 1 8,0 

Total 10 100,0 2 100,0 12 100,0 

Fenótipo cor de pele       

Leucoderma 1 10,0 0 0,0 1 8,0 

Faioderma 9 90,0 2 100,0 11 92,0 

Total 10 100,0 2 100,0 12 100,0 

Escolaridade       

Ensino fundamental     4 33,0 

Ensino médio     2 17,0 

Não informado     6 50,0 

Total     12 100,0 

Naturalidade 

Salvador  3 25,0 

São Gonçalo dos Campos  1    8,3 

Feira de Santana  3 25,0 

Riachão do Jacuípe  1 8,3 

Conceição do Coité  2 17,0 
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Os laudos avaliados possuíam a idade média entre 18 a 59 anos, com maior 

ocorrência em faixas etárias de 18 a 39 anos, com 60% no sexo masculino e 50% no 

sexo feminino. O sexo masculino representou o maior percentual dos laudos com 

fratura. A naturalidade das vítimas analisadas nos laudos mostrou-se diversificada 

apontando que no município sede, Feira de Santana apresentou 25% dos casos, 

Salvador 25% dos casos, Conceição do Coité 17% e demais cidades circunvizinhas 

num raio de 225 quilômetros com 33%, conforme Tabela 1. 

Na totalidade dos laudos selecionados, em número de 12, 11 deles 

representado por 91,7% tem prevalência pelo fenótipo cor de pele faioderma, 

enquanto 8,3% totalizam o fenótipo cor de pele leucoderma. Outro fator avaliado 

relaciona-se com a escolaridade, onde 33% possuem o ensino fundamental 

completo, 17% ensino médio completo e 50% dos lados não foram informados. 

Em avaliação sobre as causas das fraturas, os acidentes foram os mais 

prevalentes, totalizando 66,7% dos laudos selecionados e 33,3% correspondendo a 

agressões físicas, envolvendo arma branca (PAB) e arma de fogo (PAF) Nesse 

quesito, as PAFs representaram 16,6%, assim como as fraturas oriundas das PAB’s, 

conforme tabela 2. 

 

Tabela 2. Histórico de fraturas em vítimas de violência e acidentes acometidos por 

trauma facial periciadas no Instituto Médico Legal de Feira de Santana – BA em 

2019 

Biritinga  1 8,3 

Jacobina  1 8,3 

Total  12 100,0 

Profissão 

Pintor  1 8,3 

Repositor  1 8,3 

Pedreiro  1 8,3 

Lavrador  1 8,3 

Saladeira  1 8,3 

Do lar  1 8,3 

Operador de marketing  1 8,3 

Operador de máquinas  1 8,3 

Podador de árvores  1 8,3 

Ajudante de pedreiro  1 8,3 

Carpinteiro  1 8,3 

Total 12 100,0 
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Em relação ao vínculo do agressor, constatou-se que 50% das fraturas foram 

de origem desconhecida, enquanto 42% não foram informadas nos laudos avaliados 

e 8,3% representam um vínculo com o agressor conhecido. O tipo de instrumento 

mais utilizado foi o contundente com 92%, seguido de perfuro contundente com 8% 

dos casos. 

 

Tabela 3. Análise pericial dos casos de violência e acidentes acometidos por trauma 

facial periciados no Instituto Médico Legal de Feira de Santana – BA em 2019 

 

Causa da fratura 
Total 

n % 

Agressão (PAF) 2 16,6 

Agressão (PAB) 2 16,6 

Acidente 8 66,7 

Total* 12 100,0 

Causa da fratura (acidente)   

Moto 4 50,0 

Carro 1 12,5 

Não informado 3 37,5 

Total 8 100,0 

Tipo de instrumento   

Contundente 11 92,0 

Perfuro contundente 1 8,0 

Total 12 100,0 

Vínculo do agressor   

Filho da companheira 1 8,0 

Desconhecido 6 50,0 

Não informado 5 42,0 

Total 12 100,0 

Região de fratura 
Total 

n % 

Frontal 2 9,1 

Mandibular 7 31,8 

Nasal 2 9,1 

Occipital 1 4,6 

Maxilar 4 18,1 

Zigomático 4 18,1 

Etmóide 1 4,6 

Orbital 1 4,6 

Total 22 100,0 
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Em 45,4% dos casos periciados, pelo menos uma fratura foi verificada nas 

vítimas, sendo as idades de 18-29 e 30-39 do sexo masculino a de maior 

prevalência com 60%, seguida de 20% do sexo masculino com idade de 50-59 anos. 

Já o sexo feminino entre as idades de 30-39 e 40-49 anos correspondem cada uma 

a 50% dessas fraturas, conforme Tabela 4. 

 

Tabela 4. Número de fraturas apresentado pelas vítimas de violência e acidentes 

acometidos por trauma facial periciados no Instituto Médico Legal de Feira de 

Santana – BA em 2019 

*Não informado = 1 

 

Dos 12 laudos com prevalência de fraturas analisadas, as vítimas 

apresentaram incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias, tendo um 

percentual de maior predominância de 33,4%, onde 27,8% ocasionaram debilidade 

de membro, sentido ou função, seguido de deformidade permanente 

correspondendo 22,2%, conforme tabela 5. 

 

Tabela 5. Desfecho dos laudos periciais dos casos de violência e acidentes 

acometidos por trauma facial periciados no Instituto Médico Legal de Feira de 

Santana – BA em 2019 

 

Número de 

fraturas 

Masculino  Feminino 

18-29 30-39 40-49 50-59 30-39 40-49 

n % n % n % n % n % n % 

0 - - - - - - - - - - - - 

1 1 33,3 1 33,3 1 100,0 1 50,0 1 100,0 - - 

2 1 33,3 - - - - 1 50,0 - - 1 100,0 

3 - - - - - - - - - - - - 

4 1 33,3 2 66,6 - - - - - - - - 

5 - - - - - - - - - - - - 

≥6 - - - - - - - - - - - - 

Total* 3 100,0 3 100,0 1 100,0 2 100,0 1 100,0 1 100,0 

Desfecho do laudo 
Total 

n % 

Necessidade de exame complementar 2 11,1 

Incapacidade de ocupações habituais por mais de 30 dias 6 33,4 

Debilidade do membro, sentido ou função 5 27,8 

Deformidade permanente 4 22,2 

Não informado 1 5,5 

Total 18 100,0 
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5.0 DISCUSSÃO 

 Os laudos técnicos envolvendo fraturas ósseas acometidas no complexo 

bucomaxilofacial na cidade de Feira de Santana e região da área de abrangência 

desse Instituto Médico Legal (IML) revelaram dados importantes que corroboram 

para o estudo sociodemográfico e estatística de lesões de vítimas de acidentes e 

violências da região. 

Dos 121 laudos coletados no IML de Feira de Santana do ano de 2019, 12 

enquadraram-se no objetivo do presente estudo. Em relação à idade, prevaleceram 

indivíduos com idade entre 18 a 39 anos, sendo 60% dos homens e 50% das 

mulheres. Em estudo, Ykeda et al. (2010) revelaram faixa etária semelhante para 

vítimas de fraturas faciais atendidas no pronto atendimento, pelo serviço de 

otorrinolaringologia em um hospital de Curitiba - PR em 2010, em sua maioria com 

idade entre 20 a 39 anos. Em outro trabalho, Bortoli et al. (2014) mostraram que de 

1.385 casos envolvendo fratura facial na cidade de Passo Fundo - RS, 1.114 

(82,6%) corresponderam ao sexo masculino, enquanto que 241 (17,4%) 

corresponderam ao sexo feminino. Dessa forma, fica evidente que jovens e adultos 

entre 18 a 39 anos estão mais propensos a tornarem-se vítimas de fraturas faciais 

envolvendo acidente ou agressão. 

Nesta pesquisa, o sexo masculino foi o mais acometido com 83,3% dos 

casos, assim como o estudo de Silva et al. (2019) e Brasileiro et al. (2010). Desta 

forma, percebe-se que os homens estão mais expostos aos agentes traumatizantes, 

tendo como consequência algum tipo de fratura facial. 

Os acidentes automobilísticos foram o principal fator etiológico nos laudos 

pesquisados, ficando com 66,7% da casuística, sendo 50% destes, envolvendo 

motocicletas. Além disso, existiram casos de agressão física com arma branca e 

arma de fogo, com 16,6% cada.  

Em contrapartida, Ykeda et al. (2010) evidenciaram um quantitativo maior de 

agressões por arma de fogo, com 33,33%, seguido por acidentes com veículos 

automotores com 17,39% e impacto/colisão com objetos, com 12,56% dos casos. 

Para Silva et al. (2019), a maioria dos casos de acidentes envolveram motocicletas 

(38%), assim como os ocorrido na região de Feira de Santana envolveu 50% dos 

casos. A prevalência das fraturas em vítimas periciadas pelo IML de Feira de 
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Santana foi observada com maior frequência em indivíduos jovens e em homens, 

com maior prevalência em acidentes envolvendo motocicletas. 

Com relação à etiologia de fraturas faciais, neste estudo o osso mais 

acometido foi à mandíbula com 31,8% dos casos, seguido dos ossos zigomático e 

maxilar, com 18,1% ambos. Dados semelhantes foram relatados no estudo de 

Campos et al. (2016) onde a mandíbula liderou o número de casos com percentual 

de 22,6% e Silva et al. (2011) em que a mandíbula contou com 30,49% das fraturas 

faciais, seguido do osso nasal com 22,2% e zigomático com 17,5%. 

Em um trabalho realizado por Carvalho et al. (2010) a fratura mandibular 

também foi a mais frequente. Dos 355 pacientes, 157 (44%) tiveram 

comprometimento mandibular, seguido de 67 (19%) casos de fratura nasal e 47 

(13%) casos de fratura malar. Resultados semelhantes foram relatados por Wulkan 

et al. (2005). Em estudo, também na região de Feira de Santana, por Santos et al. 

(2012) a mandíbula foi o osso com maior periodicidade nos casos de fratura.  

Esses resultados corroboram com os achados de Silva et al. (2019) quando 

ele afirma que apesar de haverem poucos relatos sobre a prevalência de fraturas 

maxilofaciais em alguns países, a maioria dos casos de fraturas ósseas são 

resultantes de acidentes de trânsito. 

A respeito dos números de fraturas faciais, os homens também possuem o 

maior número. Nesse estudo o sexo masculino apresentou 16 fraturas (84%) ao 

total, em contrapartida o sexo feminino apresentou 3 fraturas (16%). Resultado 

semelhante foi relatado em estudo de Ykeda et al. (2010). 

Em relação ao desfecho dos laudos periciais, 33,4% dos casos tiveram como 

desfecho do laudo pericial incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 

dias; 27,8% com debilidade da função mastigatória e 22,2% deformidade 

permanente. Esses resultados, se tipificados pelo judiciário, de acordo com o 

disposto no artigo 129 do Código Penal Brasileiro (BRASIL, 1940), enquadrariam 

essas lesões como graves ou gravíssimas, evidenciando a contribuição da perícia 

odontolegal, em auxílio à justiça, apesar do juiz não está adstrito ao laudo.  

 Dessa forma, é possível admitir e acreditar que essas informações possam 

nortear a tomada de ações no gerenciamento do serviço de saúde e segurança 

pública no município de Feira de Santana e região, iniciando campanhas educativas 

que possam informar a população a respeito da ocorrência de fraturas 

bucomaxilofaciais, além da prevenção de acidentes e violências. 
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6.0 CONCLUSÃO 

 As fraturas faciais ocorrem em um percentual bastante elevado das vítimas 

sejam elas de acidentes automobilísticos ou violência. São causas de grande 

morbidade e acarretam prejuízos socioeconômicos. É de extrema importância o 

estudo sociodemográfico e epidemiológico de vítimas envolvendo fraturas faciais 

pelas repercussões que a fratura causa, afim de adotar políticas públicas 

preventivas, afinal são bastante frequentes em serviços de emergências, bem como 

registradas no Instituto Médico Legal. 

O presente estudo demonstra que o sexo masculino das idades entre 18-39 

anos são os mais acometidos, tendo como causa principal os acidentes envolvendo 

veículos automotores, seguidos por violência interpessoal. No intuito de diminuir os 

acidentes de trânsito e a crescente agressão interpessoal, faz-se necessário a 

adoção de leis mais rígidas e campanhas de educação no trânsito, reforçando o uso 

de cinto de segurança e capacete. Campanha de educação continuada devem ser 

elaboradas para evitar situações hostis de violência interpessoal que vem tendo uma 

curva crescente ao longo dos anos. 
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APÊNDICES 

FICHA PARA AVALIAÇÃO DE FRATURAS DE FACE 

 

UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DE FEIRA DE SANTANA 

CURSO: ODONTOLOGIA 

 

PREVALÊNCIA DE FRATURAS ÓSSEAS NO COMPLEXO MAXILOMANDIBULAR 

EM VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA E ACIDENTES PERICIADAS NO INSTITUTO 

MÉDICO LEGAL DE FEIRA DE SANTANA – BA. 

 

1 – CARACTERÍSTICAS SÓCIO – DEMOGRÁFICAS: 

IDADE 

☐  0 a 11 anos               ☐  12 a 17 anos            ☐  18 a 29 anos            ☐  30 a 39 anos  

☐  40 a 49 anos             ☐  50 a 59 anos            ☐  60 anos ou mais 

SEXO 

☐  Masculino                ☐  Feminino 

FENÓTIPO COR DE PELE 

☐  Branco                     ☐  Pardo                       ☐  Amarelo                ☐  Indígena        ☐  

Preto              

ESCOLARIDADE 

☐   Não alfabetizado                       ☐  Ensino Fundamental                ☐  Ensino Médio                  

☐  Ensino Superior incompleto       ☐  Ensino Superior completo        ☐Não informado 

NATURALIDADE 

 

PROFISSÃO 

 

 

2 – HISTÓRICO: 

CAUSA DA FRATURA 

☐  Agressão (Qual? _______________________________________________________) 

☐  Acidente      ☐Tipo de Condução (Moto/Carro/Ônibus) __________________________ 
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☐  Outros (Animal/Bicicleta) _________________________________________________ 

 

 

VÍNCULO DO AGRESSOR 

☐Conhecido ______________________________☐Desconhecido☐ Não informado 

 

3 – ANÁLISE PERICIAL 

TIPO DE INSTRUMENTO 

 

REGIÃO DA FRATURA 

☐   Temporal                     ☐  Nasais                       ☐  Zigomático                  ☐  Parietal               

☐   Frontal                         ☐  Occipital                   ☐  Etmoide                       ☐  Esfenoide 

☐  Mandibular                   ☐  Maxila                                                     

NÚMERO DE FRATURAS 

 

DESFECHO DO LAUDO PERICIAL 

☐  Necessidade de exame complementar 

☐  Incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias 

☐  Debilidade de membro, sentido ou função 

☐  Deformidade permanente               

 

 


