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RESUMO 

Objetivo – Analisar prontuários de pacientes com traumas faciais submetidos a 

tratamentos cirúrgicos para traçar o perfil desses pacientes e posteriormente facilitar o 

planejamento de campanhas de prevenção a traumatismos O traumatismo físico é um 

grave problema de saúde pública que acomete o país. A região de cabeça e pescoço, em 

especial a face, está entre as regiões anatômicas mais acometidas. Em geral 

traumatismos faciais ocasionam lesões e sequelas que necessitam de intervenção pela 

equipe de urgência hospitalar. Estudos epidemiológicos são fundamentais para planejar 

e avaliar as ações de saúde coletiva. Métodos – Trata-se de uma análise descritiva 

transversal de 248 casos que chegaram ao Departamento de Cirurgia Bucomaxilofacial 

do Hospital de Urgências de Goiânia no período de Janeiro a Julho de 2013. Resultados 

– Os dados obtidos pssibilitaram dividir as categorias idade, gênero, causa do trauma e 

região da face mais acometida. A faixa etária mais comum está entre 20 a 35 anos com 

45,7% de incidência. O gênero masculino mostrou-se o mais acometido com 79,4%. 

Dentre as etiologias encontradas, o acidente de trânsito foi a causa mais frequente 

(44,3%) destacando-se os acidentes de moto. O terço inferior da face foi o mais atingido 

(57,7%). Conclusões – Conclui-se que os acidentes de trânsitos ainda são a grande 

causa de traumatismo facial e que o perfil dos pacientes são adultos jovens, desta forma 

é de suma importância a implementação de ações preventivas para tentar reduzir as 

causas, lesões e sequelas. 
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