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e Ele vos entregará nas nossas mãos!”. 48Levantou-se o filisteu e marchou contra David. David também correu para a 

linha inimiga ao encontro do filisteu. 49Meteu a mão no alforge, tomou uma pedra e arremessou-a com a funda, ferindo o 

filisteu na testa. A pedra penetrou-lhe na fronte, e o gigante tombou com o rosto por terra. 50Assim venceu David o 

filisteu, ferindo-o de morte com uma funda e uma pedra. E, como não tinha espada na 51mão, correu para o filisteu, 

trepou para cima dele, arrancou-lhe a espada da bainha e acabou de o matar, cortando-lhe a cabeça. 
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  Resumo 
 

 

Introdução: A incidência de traumatismos maxilofaciais é elevada. Este estudo teve 

como objetivo caracterizar o tipo e gravidade das lesões dos politraumatizados graves 

com trauma maxilofacial e dentário.  

Materiais e Métodos: Entre agosto de 2001 e dezembro de 2007admitiram-se na Sala 

de Emergência do Hospital de Santo António - Centro Hospitalar do Porto, 1229 

doentes politraumatizados graves e 251 com lesão na face. Usou o registo prospetivo 

que usa a metodologia TRISS que é baseada nos índices AIS, ISS e RTS para análise 

da severidade. O critério de inclusão foi a presença de lesão anatómica na face com 

AIS≥1. 

Resultados: A ocorrência de lesões maxilofaciais em pacientes politraumatizados foi 

mais frequente em homens (84,86%) e os acidentes de viação (64,14%) foram a 

principal causa de trauma. A região mais atingida dos tecidos duros foi a nasal não 

específica (25,5%).  

Discussão: A incidência de traumatismos maxilofaciais tem aumentado mundialmente 

e reflete-se no grande número de casos encontrados com sequelas estéticas e 

funcionais associadas. Propôs-se uma tabela de avaliação do dano dentário, 

estomatológico e maxilofacial em face das lesões encontradas e da sua repercussão 

na saúde das vítimas. 

Conclusões: A ocorrência de lesões maxilofaciais e dentárias em pacientes 

politraumatizados foi mais frequente no sexo masculino e nos condutores de veículos 

de duas rodas. O conhecimento desta etiologia é de fundamental importância para que 

a adoção de medidas preventivas e de segurança envolvendo a sociedade e as 

entidades governamentais corresponsáveis por estes fatos. 

 

Palavras-Chave: traumatismo maxilofacial, traumatismo dentário, politraumatismo, 

dano maxilofacial, dano dentário. 
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 Abstract 
 

Introduction: The incidence of facial trauma is high. This study has as the primary 

objective the documentation and catalogation of politraumatic injuries of the face and 

dental structures. 

Materials and Methods: Between august 2001 and december 2007, 251 cases of 

facial wounds were documented at the Emergency Room of the "Hospital de Santo 

António - Centro Hospitalar do Porto”. The TRISS methodology, based on AIS, ISS and 

RTS indexes was deployed for the damage level and analysis. The selective method 

applied was based on the presence or absence of facial wound with AIS≥1. 

Results:  Men had a higher incidence of maxillofacial injuries on politrauma patients 

(84,86%) and motocycle accidents (2 wheels) were the primary cause of injuries 

(64,14%). Non-specific nasal bone structures were the most frequent affected area 

(25,5%). 

Discussion: The number of maxillofacial trauma is in the rise worldwide as well as the 

incidence of physiological/cosmetic sequelae associated with such numbers. It is 

suggested a standardized table for documenting and cataloging dental injuries, 

surrounding tissues as well as the impact of such injuries on the overall health of the 

victims of such trauma. 

Conclusion: Dental and maxillofacial wounds on politrauma patients were more 

frequent on males and motocycle drivers. The awareness of such data is elementary 

for preventive measures to be developed by both society and government authorities. 

 

Keywords: maxillofacial trauma, dental trauma, politrauma, maxillofacial damage, 

dental damage. 
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	  Résumé 
 

 

Introduction: L'incidence des traumatismes maxillo-faciaux est élevé. Cette étude 

visait à caractériser le type et la gravité des blessures chez les victimes de multiple 

graves traumatismes maxillo-faciaux et dentaires. 

Matériel et méthodes : Entre août 2001 et décembre 2007, ont été admis dans la salle 

d'urgence de l' ”Hospital de Santo António - Centro Hospitalar do Porto” 1229 et 251 

patients souffrant de graves lésions multiples traumatiques sur le visage. Ont a utilisé 

l'enregistrement éventuel à l'aide de la méthodologie TRISS qui est basée sur l'AIS de 

contenu, ISS, et RTS pour l'analyse de la gravité. Le critère d'inclusion était la 

présence de lésions anatomiques dans le visage avec AIS ≥1. 

Résultats: L'incidence des blessures maxillo-faciales chez les patients polytraumatisés 

était plus fréquente chez les hommes (84,86%) et les accidents de la route (64,14%) 

étaient la principale cause de traumatisme. La région la plus touchée est le tissu dur 

nasale non spécifique (25,5%). 

Discussion: L'incidence des traumatismes maxillo-faciaux a augmentée dans le 

monde et se reflète dans le grand nombre de cas avec des séquelles fonctionnelles et 

esthétiques associées. Il a été proposé un tableau d'évaluation des dommages 

dentaires et maxillo-faciale trouvés blessures au visage et son impact sur la santé des 

victimes. 

Conclusions: La survenue de blessures maxillo-faciales et dentaires chez les patients 

polytraumatisés était plus fréquente chez les hommes et les conducteurs de deux-

roues. L'étiologie de cette connaissance est cruciale pour l'adoption de mesures de 

prévention et de sécurité impliquant la société et les organismes gouvernementaux 

partagent la responsabilité de ces faits. 

 

Mots-clés: traumatisme maxillo-facial, traumatisme dentaire, traumatismes multiples, 

des dommages maxillo-faciale, dommages dentaires . 
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 Resumén 
 

 

Introducción: La incidencia de traumatismos es elevada. Este estudio tuvo como 

objetivo caracterizar el tipo y la gravedad de las lesiones de los politraumatizados 

graves con trauma maxilofacial y dentário. 

Materiales y Métodos: Entre agosto del 2001 y diciembre del 2007 se admitieron en 

la sala de emergencias del Hospital de Santo Antonio - Centro Hospitalar do Porto, 

1229 enfermos politraumatizados graves y 251 con lesiones en la cara. Se recurrió al 

registro prospectivo que utiliza la metodología TRISS que está basada en los índices 

AIS, ISS y RTS para el análisis de la gravedad. El criterio de inclusión fue la presencia 

de una lesión anatómica en la cara con AIS≥1. 

Resultados: La presencia de lesiones maxilofaciales en pacientes politraumatizados 

fue más frecuente en hombres (84,86%) y los accidentes aéreos (64,14%); estas 

fueron las principales causas del trauma. La región más afectada a nivel de los tejidos 

duros fue la nasal no especifica (25,5%).  

Discusión: La incidencia de traumatismos maxilofaciales ha aumentado 

mundialmente y se ha observado el gran número de casos encontrados con secuelas 

estéticas y funcionales asociadas. Se ha propuesto una tabla de valoración del daño 

dentario, estomatológico y maxilofacial para las lesiones y su repercusión en la salud 

de las víctimas.  

Conclusiones: La presencia de las lesiones maxilofaciales y dentarias en pacientes 

politraumatizados fue más frecuente en  personas del sexo masculino y en los 

conductores de vehículos con dos ruedas. El conocimiento de esta etiología es de 

fundamental importancia para la adopción de medidas preventivas y de seguridad 

incluyendo a la sociedad y a las entidades gubernamentales corresponsables por 

estos datos.  

 

Palabras clave: traumatismo maxilofacial, traumatismo dentário, politraumatismo, 

daño maxilofacial, daño dentário. 
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 Capítulo I. Introdução 
 

 
O objetivo fundamental do estudo médico-pericial das lesões corporais é a 
caracterização de sua extensão, de sua gravidade ou de sua perenidade, ou seja, de 
sua quantidade e de sua qualidade. 

 
Genival Veloso França (2008, p.156) 

 

 

Desde os primórdios que o ser humano tem sido vítima de traumatismos corporais 

de vária índole, em que predominaram, todavia, os traumatismos relacionados com os 

trabalhos agrícolas, a caça e as guerras. Na sociedade contemporânea, com o avanço 

tecnológico, há uma maior diversificação na exposição do ser humano aos agentes 

agressivos transformando-o, progressivamente, alvo de inúmeros tipos de 

traumatismos, inclusive os traumatismos maxilofaciais e dentários. 

O trauma maxilofacial e dentário apresentam uma etiologia multifatorial, como os 

acidentes de viação, os acidentes de trabalho, os acidentes desportivos, os acidentes 

domésticos, a agressão sob a forma de violência interpessoal, terrorismo ou guerra. 

 Recentemente, o aumento, em termos mediáticos, de ataques com armas de fogo 

a escolas instalou o debate na sociedade sob como evitar estas tragédias, com lesões 

corporais devastadoras e das quais advém, em muitos casos, a morte. Por isso, 

parece ser consensual que a preservação da vida humana é entendida como um bem 

jurídico fundamental e mais precioso do ser humano tornando-se, assim, necessário 

sistematizar todas as situações em que possam ocorrer traumatismos com sequelas 

crónicas. 

Neste sentido, surge o Decreto-Lei n.º 352/2007 de 23 de Outubro, publicado no 

Diário da República, I Série, N.º 204, de 23 de Outubro, que veio aprovar a Tabela 

Nacional de Incapacidades (TNI), por acidentes de trabalho, e doenças profissionais 

no Anexo I (Anexo 1)1, bem como a Tabela Indicativa para a Avaliação da 

Incapacidade em Direito Civil, no Anexo II (Anexo 2)2, que passou a contemplar a 

quantificação do dano corporal. 

O sistema estomatognático é complexo e envolve diversas estruturas anatómicas 

para o desempenho das suas funções de mastigação, deglutição, fonação, estética e 

postural. Assim, devido a esta complexidade, os peritos em Medicina Legal na 

avaliação do dano dentário, estomatológico e maxilofacial deparam-se com uma 

extrema variabilidade do comprometimento biológico existente. É por isso que, por 

vezes, o dano maxilofacial e dentário só pode ser observado após a cura das lesões e 

consolidação das sequelas. O dano aqui considerado não é apenas aquele cujo 

resultado se traduz pela alteração anatómica ou funcional de uma estrutura, mas o 
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que aponta para qualquer desordem da normalidade individual e que esteja 

intimamente ligado ao dano estético da região da face.  

O termo estética, (do grego αισθητική ou aisthésis: perceção, sensação), é definido 

como o estudo, o julgamento e a perceção do que é considerado belo e que produz 

emoções. A beleza é consensual e traduz-se num conceito universal nas sociedades 

globalizadas, uma vez que os sinais de beleza são milenares na ancestralidade 

humana.  

Já na antiguidade, o conceito de beleza foi tratado por Platão, Aristóteles e Plotino 

no Hippias Major3, num diálogo que tratava da definição de beleza em si (auto de 

kalon). Aristóteles sustenta que a beleza resulta de um equilíbrio de um certo número 

de elementos, de modo que nenhuma das partes chama a atenção por si só. O que é 

belo tem bom efeito4, pois está associado a certos atributos positivos como: felicidade, 

sucesso, inteligência e atração física5-6. 

Atualmente a realidade demonstra que, quando olhamos para algo e nos sentimos 

bem, as pessoas tratam-nos de forma diferente. A nossa aparência envia sinais para 

os outros sobre quem somos, o que sentimos, quais os nossos valores e aspirações. A 

beleza apresenta um padrão de comparação e pode causar ressentimento e 

insatisfação quando não é alcançada. Aliás, os indivíduos que não se encaixam no 

"ideal de beleza" podem ser banidos dentro da sua comunidade7.  

Na verdade, vários artigos científicos, por nós pesquisados, vêm patentear ainda 

mais a importância do que é ser belo. Estes referem que os homens e as mulheres 

atraentes angariam mais atenção do sexo oposto e podem, também, receber mais 

carinho das suas mães, mais dinheiro no trabalho, mais votos nas eleições, mais 

leniência dos juízes sendo, geralmente, considerados como mais amáveis, 

competentes, saudáveis, confiantes e inteligentes5,8.  

Face ao exposto, parece não restar dúvidas que a face representa um laço direto 

consigo próprio e com a expressão desempenhando, também, um importante papel na 

identidade pessoal, como a aparência e a comunicação.  

Assim, devido ao peso que a face tem na apresentação do ser humano, os 

traumatismos maxilofaciais e dentários quase sempre resultam em sequelas 

complexas, tanto a nível físico como psicológico. Face a isto, é natural e evidente que 

com o decorrer do tempo, estes traumatismos tenham o potencial de produzir 

sequelas a longo prazo com implicações emocionais, sensoriais e de desfiguração.  

Os dados epidemiológicos indicam que nas últimas décadas houve uma 

progressão das taxas de mortalidade, morbilidade e invalidez por trauma, o que 

configura um grave problema social, com graves repercussões económicas, na 

medida em que demanda um alto absentismo ao trabalho e um elevado custo na 
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reabilitação das vítimas, motivada pelas incapacidades temporárias e permanentes 

dos lesados.  

O trauma e a	  violência interpessoal lideram a principal causa de morte em todo o 

mundo e constituem o principal problema de saúde pública9-10 e, nem mesmo os 

avanços tecnológicos e a melhoria da qualidade de vida, fizeram com que estes 

valores se invertessem10. Por exemplo, nos Estados Unidos da América (EUA), 

constitui a terceira causa de morte em todos os grupos etários e a primeira causa de 

morte em indivíduos com menos de 44 anos de idade11-3.  

A etiologia do trauma é multifatorial e inclui aspetos sazonais, geográficos, sociais 

e económicos. De um total de 5,1 milhões de óbitos por ano, a nível global, 90% 

ocorreram em países subdesenvolvidos ou em vias de desenvolvimento10,14-5.  

Apesar da gravidade da questão, em muitos países são escassas (e em alguns 

casos ausentes) as estimativas e dados válidos para monitorizar sistematicamente a 

escala e padrão de lesões e óbitos por trauma e violência, o que é uma grande 

barreira para o sucesso da implementação de estratégias de prevenção, como o 

Guidelines for surveillance of injuries due to landmines and unexploded ordnance16, o 

Injury Surveillance Guidelines17, o Guidelines for conducting community surveys on 

injuries and violence18.  

As estimativas da Organização Mundial de Saúde (OMS) sugerem uma enorme 

mudança na distribuição de mortes nos próximos 25 anos.19 Estas previsões levam em 

conta as projeções do Banco Mundial para o crescimento económico ditando que, até 

2030, o trauma por acidentes de viação esteja entre as cinco principais causas de 

mortalidade a nível mundial.19  

Os fatores que contribuem para este aumento de mortalidade são principalmente 

devido à aquisição e uso crescente de veículos motorizados, associado ao 

crescimento económico de países com baixo e médio rendimento per capita 

(PBMRPC), por isso, em termos de ranking prevê-se que passem da nona posição 

ocupada em 2004 (1,3 milhões de mortes) para a quinta posição em 2030 (2,4 milhões 

de mortes), como causa de morte em todo o mundo.19 O número de traumatismos 

maxilofaciais e dentários pode estar associado à exposição da face, nos casos de 

acidentes de viação e trabalho, ou a uma tentativa de desfigurar a vítima em casos de 

violência interpessoal.  

Parece não restar qualquer dúvida de que a vida humana é um bem supremo 

inalienável, por isso, torna-se necessário sistematizar todas as situações em que 

possa ocorrer comprometimento físico, tornando imprescindível a quantificação do 

dano corporal contemplado na atual TNI, que funciona como um instrumento de 

quantificação de danos e atribuição de valores de incapacidade. 
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Na mensuração das sequelas em clínica médico-legal sobressai um aspeto de 

maior relevância, que consiste na identificação das sequelas, comparando o estado 

anterior com os registos clínicos das lesões. Estes dados fornecidos em larga escala, 

através de relatórios médicos e registos clínicos dos traumatismos, são comparados 

com o estado anterior da vítima previamente aos traumatismos e, neste sentido, é 

imperativo que estes existam e sejam objetivos, detalhados e claros, para auxiliar o 

perito forense na realização do seu relatório pericial.  

Por tudo isto, não podíamos deixar de realçar a importância do contributo do 

Médico Dentista, Estomatologista e Cirurgião Maxilofacial nos registos do processo 

clínico, na Sala de Emergência (SE) e no consultório privado, de todos os diagnósticos 

e tratamentos com o maior rigor, detalhe e clareza possíveis e, desta forma, auxiliar 

quer no processo de quantificação do dano (no vivo) quer no processo de identificação 

(no cadáver)20.  

Os dentes com a sua especificidade (pois cada dentição é única) e resistência 

(inclusive dos materiais dentários a altas temperaturas, aos traumatismos por 

acidentes de viação e à ação de agentes químicos) constituem elementos 

fundamentais na identificação médico-legal de um indivíduo. Neste contexto, os 

registos clínicos ant-mortem das lesões e dos tratamentos médico-dentários, 

anteriores e subsequentes a um traumatismo, oferecem um excelente ponto de 

comparação crucial na determinação da identidade. A presença (e o registo clínico) de 

tatuagens e piercings na mucosa oral, nos lábios ou na língua, também poderá 

constituir um fator positivo na identificação da vítima. 

Não podíamos deixar de realçar o papel da Medicina Dentária Forense que, 

enquanto ramo da Medicina Legal, está intimamente ligada à identificação humana, 

através do estudo e comparação das peças dentárias e que tem a finalidade de 

identificar indivíduos (em vida ou post-mortem) e, deste modo, auxiliar a justiça. Nesta 

perspetiva defendemos que o perito forense em Medicina Dentária, assim como todos 

os profissionais que lidam com doentes politraumatizados, devem possuir o 

conhecimento do funcionamento dos vários interlocutores do sistema médico-legal e 

judicial. 

A Medicina Dentária Forense relaciona-se diretamente com a Tanatologia, a 

Patologia, a Antropologia, a Biologia forenses e outras ciências forenses no processo 

de identificação humana. A identificação é essencial não apenas por razões 

humanitárias, mas também devido à necessidade de investigação civil e/ou criminal 

que está estreitamente associada a estes casos. Para tal recorre a um conjunto de 

técnicas periciais que buscam respostas para itens como a espécie, o sexo, a idade, a 
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origem étnica, os hábitos individuais e profissionais, a causa e data da morte de um 

individuo.  

Ao longo do nosso percurso profissional fomos criando uma perspetiva muito mais 

alargada e fundamentada da Medicina Dentária Forense, nomeadamente da avaliação 

do dano corporal, em sede de Direito Civil, Penal e Trabalho.  

A teoria associada à experiência despertou-nos o desejo de aprofundar os 

conhecimentos adquiridos e colocá-los em prática. Este desejo surgiu como um lastro 

no lançamento de um projeto de investigação, equilibrando a dualidade de papéis 

investigadora e profissional em medicina. Emerge, assim, o tema desta Tese 

“Traumatismos maxilofaciais e dentários em politraumatizados: sua importância 

médico-legal” cujos resultados publicamos no documento aqui apresentado.  

A construção deste projeto de investigação foi morosa e nada fácil, tendo em conta 

a escassez de estudos publicados relativamente aos traumatismos maxilofaciais e 

dentários. Acrescido a este facto, em Portugal não existem informações completas ou 

estudos sistemáticos que se possam consultar sobre a incidência de traumatismos 

dentários e maxilofaciais, bem como sobre a sua etiologia, de modo a aferir da sua 

relevância na avaliação do dano corporal.  

Levando em consideração esta realidade, foi um dos objetivos deste trabalho 

caraterizar a etiologia e os fatores relacionados com os traumatismos maxilofaciais 

numa amostra de politraumatizados graves, atendidos na SE do Hospital de Santo 

António - Centro Hospitalar do Porto (HSA-CHP), no período de Agosto de 2001 a 

Dezembro de 2007. Esta Tese propõe-se a apresentar, rever e discutir alguns desses 

resultados. 

Nesta senda, o documento é composto por duas partes - uma em torno da 

investigação teórica e outra em torno da investigação empírica. Na primeira parte, 

abordamos a multidisciplinariedade, a distribuição geográfica, a incidência (sexo, faixa 

etária), a etiologia e a prevenção do trauma maxilofacial e dentário. Relativamente à 

etiologia (acidentes de viação, acidentes de trabalho, acidentes desportivos, acidentes 

domésticos, agressão) confrontamos os estudos de autores, tais como Wojciechowicz, 

Chrcanovic, Yamamoto e Fasola.  

Na segunda parte, introduzimos o conceito de avaliação do dano dentário, 

estomatológico e maxilofacial, numa visão de abrangência multidisciplinar e 

abordamos a relevância dos registos clínicos e da fotografia forense em clínica 

médico-legal. Na terceira parte, a mais importante desta investigação, apresentamos 

os dados recolhidos, a análise dos mesmos e as conclusões… contribuindo, estamos 

em crer, para a fundamentação da proposta da Tabela de Avaliação de Dano 

Dentário, Estomatológico e Maxilofacial. 
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Para finalizar, tendo em conta que a investigação representa uma atividade de 

descoberta e, como tal, um processo incompleto interligando teoria e prática, 

consideramos que este trabalho é apenas o início de uma investigação infindável. 

Nesta crença, sabemos que existem, ainda, muitas questões para aprofundar e 

pesquisar. Estas poderão ser o mote para, posteriormente realizarmos um novo 

estudo alicerçado com mais prática profissional adquirida num percurso de articulação 

profissional e investigação bibliográfica no âmbito desta temática.  
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 Capítulo II.  Trauma 
 

	  
 La fractura de maxilar inferior es relativamente frecuente en 
politraumatizados en accidentes de tráfico. Menos veces se ve en 
accidente laboral. En agresiones muy violentas com agentes 
contundentes, puede darse de modo excepcional. 
 

Manuel Pérez (2004, p.159) 
 

1. Conceitos 
 

Ao abordarmos o trauma é necessário que tenhamos uma visão ampla da sua 

origem e do seu significado. 
   

Trauma  

O trauma define-se como uma lesão corporal num determinado órgão e resulta da 

exposição intensa a um determinado nível de energia (mecânica, térmica, elétrica, 

química ou radiante) que excede os limites de tolerância fisiológica. Em alguns 

casos (afogamento, estrangulamento, congelamento) o traumatismo resulta da 

insuficiência de um elemento vital21, tal como o oxigénio19. 

As lesões corporais são os vestígios deixados pela transferência da energia externa 

ou vulnerante através de instrumentos ou meios, podendo ser fugazes, temporários 

ou permanentes, ou também classificados como superficiais ou profundos.22  

 

Trauma, s. m. Lesão produzida localmente por uma ação violenta exterior.23-4 

 

Traumatismo 

Traumatismo, s. m. (fr. traumatisme; ing. traumatism). Conjunto de manifestações 

locais ou gerais provocadas por uma ação violenta contra o organismo. Fala-se 

também de traumatismo a propósito de uma agressão psíquica brutal (angústia, 

medo, deceção). Não se deve confundir trauma, que designa o agente traumático ou 

a lesão física local (ex.: ferida, chaga, queimadura, fratura) e traumatismo, que se 

aplica, também, a fenómenos secundários que acompanham a lesão (ex.: a palidez 

dos tegumentos, a prostração, uma comoção).23-4 

Traumatismo cranioencefálico (TCE): consequência de trauma resultante de 

acidentes de viação ou de obras de grande vulto, figura nos Serviços de Urgências 

numa percentagem superior a 50% atingindo em alguns países cifras de 70% a 80%. 

As lesões traumáticas da cabeça distribuem-se por três grupos anatómicos: a) 

lesões do couro cabeludo (contusão, hematoma, feridas incisas ou contusas, 
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deslocamentos simples ou com perda de substância); b) fraturas do crânio; c) 

reações e lesões cerebrais (comoção, contusão, dilaceração, hemorragia e edema 

cerebrais, choque e perda de consciência até coma). As complicações imediatas 

são: hematoma extradural, hematoma subdural agudo, hematoma intracerebral 

(raro); as complicações tardias: hematoma subdural crónico, abcesso cerebral, 

rinorreia cerebrospinal, epilepsia. A evolução dos traumatizados cranianos graves 

coloca problemas específicos: alterações profundas dos comportamentos, 

dificuldades de integração social, desenvolvimento muito particular dos sintomas, 

coma, comoção cerebral, contusão cerebral, edema cerebral, fratura do crânio, 

hematoma extradural, hematoma subdural, hemorragia intracerebral, hemorragia 

subaracnoideia, sopor.23-4 

 

Politraumatizado 

Politraumatismo, adj. e s. m. (fr. polytraumatisé; ing. multiple trauma patient23). Que 

apresenta várias lesões traumáticas.25-6 

 
 

Conceitos Descrição 
 

 
TRISS27 

Trauma Revised Injury Severity Score 
 
O TRISS dá a probabilidade de sobrevida e utiliza no seu cálculo além do 
ISS também o RTS, idade e o tipo de trauma.27 
A metodologia TRISS tem por base índices de gravidade como o AIS, o 
Injury Severity Score (ISS) e o Revised Trauma Score (RTS). 
 

ISS28 

Injury Severity Scale 
 
O ISS é a soma dos quadrados dos graus de severidade mais elevados 
nas 3 regiões corporais mais traumatizadas.28 Um ISS igual ou superior a 
16 indica um paciente com trauma major.29 
 

AIS33 

Abbreviated Injury Scale 
 
O AIS é um índice anatómico criado pela Association for the Advancement 
of Automotive Medicine (AAAM) que é utilizado para classificar e descrever 
a gravidade específica de cada lesão.30-3 

Serve de base para o ISS e tem uma escala ordinal de gravidade crescente 
de 1 (leve) a 6 (quase sempre fatal) de gravidade crescente.34 Os autores 
modificaram a escala AIS em 2005 e fizeram uma revisão em 2008.35 
 

RTS36 

Revised Trauma Score 
 
O RTS consiste na revisão do Trauma Score, um índice de gravidade 
fisiológico que considera as funções dos sistemas circulatório, respiratório 
e nervoso central e é usado para a triagem hospitalar e avaliação de 
resultados.36-7 
 
Tabela 1 – Conceitos de TRISS, ISS, AIS e RTS.27,28,33,36 
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O trauma constitui um importante fator de mortalidade e morbilidade com enormes 

custos humanos e económicas daí resultantes. Estima-se que, anualmente, avultadas 

quantias de recursos económicos sejam gastas no seu tratamento, não esquecendo a 

perda de indivíduos, na sua maioria, jovens. Quando não incapacita ou leva ao óbito, 

afeta severamente as vítimas, deixando sequelas orgânicas e psicológicas em virtude 

de danos importantes em regiões delicadas e de exposição contínua, como a face. 

Atualmente é muito significativo o aumento do número de pacientes com lesões 

graves na região da face, incluindo fraturas dos ossos e grandes lacerações das 

partes moles do segmento facial. 

O trauma maxilofacial e dentário ocorrem devido a uma série de agentes 

etiológicos entre os quais se encontram as agressões físicas, os acidentes de viação, 

trabalho, desporto e até acidentes aparentemente mais simples (quedas), que se 

traduzem em consequências inesperadas. Estes fatores que têm transformado o 

trauma numa das principais causas de invalidez e morte no mundo. De acordo com a 

OMS, em 1990 morreram na estrada cerca de 999 000 pessoas, ao passo que em 

2002 se registaram 1,1 milhão, ou seja um aumento de 10%. Este aumento é 

atribuído aos PBMRPC (World report on road traffic injury prevention, 200221).  

Ainda segundo a OMS (Global Burden of Disease in 200223), os acidentes de 

viação obtiveram 2,9% do total de mortes, ficando em décimo lugar nas principais 

causas de morte a nível mundial. Com o intuito de alertar a população em geral para a 

gravidade desta situação, a OMS (World report on road traffic injury prevention, 

200221), prevê que em 2020 os acidentes rodoviários sejam a terceira causa de 

doença ou trauma no mundo. 

O trauma apresenta-se como um dos mais graves problemas de saúde pública no 

mundo inteiro e Portugal é um dos líderes europeus no que diz respeito ao número de 

acidentes, trauma resultante deles e mortalidade por trauma.  

Quanto aos indicadores de saúde relacionados com a mortalidade, o Anuário 

Estatístico de Portugal (AEP)24 do Instituto Nacional de Estatística (INE), indica que 

em 2010 a taxa de mortalidade foi de 2,5 óbitos por 1000 nados vivos, retomando-se 

a tendência de descida que fora interrompida no ano precedente. Em 1990, o valor foi 

de 10,9, tendo diminuído quase continuamente até 2008, ano em que alcançou o valor 

de 3,3.24 

Segundo o AEP25 de 2004, registaram-se um total de 38 930 acidentes de viação 

com vítimas. O total de vítimas no referido ano foi de 53 144, com cerca de 1135 

mortos, 4190 feridos graves e 47 819 feridos ligeiros.  
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No ano de 2009, registaram-se, em Portugal, um total de 33 613 acidentes de 

viação com 44 709 vítimas. Destas vítimas, verificaram-se 776 mortos, 2606 feridos 

graves e 41 327 feridos ligeiros.26 

Num estudo elaborado pelo INE, no ano de 2011, cujo objetivo foi determinar e 

analisar o número de óbitos por acidentes de viação que ocorreram anualmente, 

constatou-se que, em 2007 houve 1162 óbitos/ano; em 2008 cerca de 1053 

óbitos/ano; em 2009 um total de 1039 óbitos/ano; em 2010, 1000 óbitos/ano e em 

2011 ocorreram de 958 óbitos/ano.38 Pelo que foi referido anteriormente, depreende-

se que, ano após ano, se verifica um decréscimo do número de acidentes de viação 

com vítimas, feridos ligeiros, feridos graves e vítimas mortais. 

 

2. Multidisciplinaridade 
 

A incidência de certos tipos de trauma aumentou a nível mundial, sendo mais 

significativa nos EUA, onde o trauma constitui a terceira causa de morte em todos os 

grupos etários e a primeira causa de morte em indivíduos com menos de 44 anos de 

idade representando, hoje, um dos principais problemas de saúde pública tanto para 

os países desenvolvidos como para os países em desenvolvimento.39  
Os traumatismos maxilofaciais ocorrem numa proporção significativa de doentes. 

Podem ocorrer isoladamente ou em combinação com outras lesões, incluindo lesões 

cranianas, ortopédicas ou cervicais. A distribuição epidemiológica das fraturas da face 

está diretamente relacionada com o tipo de trauma, a gravidade e a causa. 
 

3. Pirâmide médico-legal do trauma da face 
 

O doente politraumatizado é, quase sempre, um doente em estado crítico, fruto da 

gravidade e da complexidade das lesões que apresenta. Uma das particularidades 

deste tema é a sua abordagem multidisciplinar, esquematizada na Pirâmide médico-

legal do trauma da face (Figura 1), na medida em que existe um conjunto de 

profissionais de saúde que lidam com o tratamento dos traumatismos e todo o 

processo de reabilitação do individuo. O doente politraumatizado grave com trauma 

maxilofacial e dentário tem, numa fase inicial, uma avaliação alargada das 

especialidades e cuidados na área da saúde. Estes cuidados especializados afunilam-

se à medida que se especializam os diagnósticos e prognósticos.  
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Para uma melhor interpretação optamos por dividir estes cuidados médicos em 4 

fases: Fase 1 - Tratamentos de Emergência e Internamento; Fase 2 - Reabilitação; 

Fase 3 - Medicina Legal; Fase 4 - Medicina Dentária Forense.  

Na Fase 1 subdividimos a mesma em 3 categorias: Sala de Emergência, 

Internamento e Bloco Operatório/Internamento. Na Sala de Emergência está a 

Medicina de Emergência e no Internamento incluímos a Medicina Intensiva. Na 

categoria Bloco Operatório/Internamento, incluímos a Anestesiologia, a Ortopedia, a 

Cirurgia Geral, a Oftalmologia, a Otorrinolaringologia, a Cirurgia Maxilofacial e a 

Cirurgia Plástica. 

Seguidamente, durante a fase de reabilitação, encontra-se a Nutrição, a 

Estomatologia, a Medicina Dentária, a Fisiatria, a Enfermagem, a Terapia da Fala e a 

Neurologia. Numa terceira fase surge a Medicina Legal, que intervém quer no vivo 

(Clínica Médico-Legal), para a avaliação do dano corporal, quer no óbito (Tanatologia 

Forense), para a realização da autópsia médico-legal. 

A fase final pertence ao Perito Forense em Medicina Dentária, que avalia o dano 

orofacial no vivo e procede à identificação do indivíduo (vivo ou morto). 

No exercício das funções periciais, o perito que exerça atividade médico-legal goza 

de autonomia e é o responsável pela elaboração do relatório pericial (no qual deverá 

integrar os possíveis pareceres de outros técnicos), estando contudo obrigado a 

respeitar as normas, modelos e metodologias periciais em vigor no INMLCF. 

O perito que realizou o exame para avaliação do dano corporal de forma imparcial 

e objetiva deve traduzir a sua complexidade por palavras simples e deve ser aquele 

que mais aprofundadamente observou a vítima e analisou o caso, pelo que será o que 

se encontra em melhores condições para proceder à correta valorização dos danos. 

Tal circunstância confere, também, uma maior responsabilidade, apesar de ser comum 

e mesmo desejável, que sempre que possível e necessário, sejam ouvidas opiniões de 

outros técnicos com experiência em áreas específicas. 

O perito médico-legal deve, contudo, respeitar as normas, modelos e metodologias 

periciais em vigor, de forma a que se observe o princípio da equidade, ou seja, o 

tratamento igualitário de situações equivalentes.  

É fundamental conhecer as regras e objetivos do Direito que regem cada tipo de 

perícia e estar consciente sobre as implicações que o parecer pericial irá ter na 

decisão judicial. 
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Figura 1 – Pirâmide médico-legal do trauma da face. 
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4. Distribuição geográfica 
 

O trauma tornou-se num grande problema de saúde pública a nível mundial. Todos 

os dias, 16 000 pessoas morrem como resultado de trauma. Das pessoas lesionadas 

que sobrevivem, muitas ficam com sequelas permanentes, pois os traumatismos são 

responsáveis por 16% das doenças no mundo.  

A mortalidade e a morbilidade associada aos traumatismos é particularmente 

elevada em Países de Baixo e Médio Rendimento Per Capita (PBMRPC), uma vez 

que 90% do total de traumatismos a nível mundial ocorre nesses países.40-1 Isto deve-

se, quer às taxas elevadas de traumatismos, quer às limitações dos serviços de 

atendimento ali existentes. 

Existem diferenças significativas na probabilidade de sobrevivência dos indivíduos 

vítimas de traumatismos, dependendo do nível económico do país onde ocorreu o 

trauma. Por exemplo, para indivíduos com um nível médio de severidade da lesão 

ISS28 de 15-24, a mortalidade no Gana mostrou ser de 36%, ou seja, seis vezes maior 

(6%) do que em Seattle nos EUA.42-3 Adicionalmente à mortalidade existe uma 

prevalência elevada de sequelas e incapacidades, associada aos traumatismos 

ocorridos. Uma proporção significativa deve-se às lesões das extremidades, nos 

PBMRPC, em comparação com uma maior proporção de incapacidades neurológicas 

nos países com alto rendimento per capita (PARPC).43-4 

Estas diferenças nos resultados, entre PARPC e os PBMRPC, devem-se 

sobretudo aos elevados recursos económicos dos primeiros. No entanto, eles também 

estão relacionados com as diferenças na organização e planeamento no atendimento 

ao trauma. Fruto de uma forte organização nos centros de trauma, muitos PARPC têm 

demonstrado consideráveis melhorias. Os resultados obtidos nestes centros de trauma 

demonstraram uma diminuição da mortalidade em 15-20% de todos os pacientes com 

traumas e uma diminuição do número de mortes medicamente evitáveis em 50%.45 

A nível mundial, o continente asiático lidera a taxa de mortalidade por trauma (120-

131,1/100 000 habitantes), enquanto na Europa os PARPC apresentam a menor taxa 

de mortalidade associada ao trauma (47,6/100 000 habitantes). Em termos 

continentais, as regiões com menor taxa de mortalidade por trauma são a Europa, a 

Austrália e a América do Norte, sendo que, em termos de países, a China lidera este 

grupo. As regiões com maior taxa de mortalidade associada ao trauma são os 

PBMRPC da América do Sul, da África, da Europa e da Ásia (como a Índia).46 

A distribuição geográfica dos pacientes politraumatizados tem especial relevância 

no que concerne ao seu atendimento nos centros de trauma e representa uma 

oportunidade para a melhoria dos sistemas de trauma. Os indivíduos que residem na 



	  
Traumatismos maxilofaciais e dentários – Sua importância médico-legal 

cap. II  –  O Trauma 
 

18 
	  

proximidade de centros de trauma podem beneficiar de melhores diretrizes de triagem 

e tratamentos, enquanto aqueles que residem distantes dos centros de trauma podem 

necessitar de recursos adicionais.47 

A probabilidade de isto acontecer é maior nos PBMRPC, pois estes têm 

orçamentos mais reduzidos para a organização dos centros de trauma quando 

comparados com os dos PARPC. As diretrizes para os cuidados em trauma, 

disponibilizam um método essencial para promover melhorias e deveriam ser 

utilizadas pelas organizações e sociedades profissionais incluindo as entidades 

governamentais por todo o mundo.48 

Verifica-se que a mortalidade nos centros de trauma tem vindo a diminuir nos EUA 

quando comparada com os resultados de outras nações em desenvolvimento. Num 

estudo examinaram, em conjunto, os resultados dos pacientes adultos severamente 

traumatizados com IS≥9, ou que faleceram, em 3 cidades com diferentes níveis 

económicos: Kumasi, Monterrey e Seattle. Cada cidade tinha um hospital principal de 

trauma, a partir do qual se obtiveram os dados. A média de idades (34 anos) e os 

mecanismos de lesão (79%) foram semelhantes em todas as cidades. A mortalidade 

diminuiu com um nível económico maior: em Kumasi, 63% dos pacientes faleceu, em 

Monterrey 55% e em Seattle 35%. Essa queda deveu-se principalmente à diminuição 

no número de mortes pré-hospitalares. Em Kumasi, 51% das vítimas morreram antes 

do atendimento no hospital, em Monterrey, 40% e em Seattle 21%. O tempo médio de 

atendimento pré-hospitalar diminuiu progressivamente: Kumasi (102±126 minutos), 

Monterrey (73±38 minutos) e Seattle (31±10 minutos). A percentagem de doentes que 

faleceu na sala de emergência foi maior para Monterrey (11%) do que para Kumasi 

(3%) ou Seattle (6%). Os orçamentos anuais, por cama, nestes hospitais foram os 

seguintes: Kumasi, 4100 dólares; Monterrey, 68 000 dólares e Seattle, 606 000 

dólares. A maioria das mortes ocorreu no ambiente pré-hospitalar, o que indica a 

importância da prevenção dos traumatismos em todos os países, independentemente 

do nível económico. São necessários esforços adicionais para a melhoria do 

atendimento ao trauma, nomeadamente nos PBMRPC e estes devem concentrar-se 

no atendimento pré-hospitalar e no atendimento de emergência.49 

O clima e os aspetos culturais também influenciam os padrões da etiologia e da 

frequência do trauma da face. Neste sentido, em países com condições climáticas 

frias, como a Suíça, são mais frequentes os traumatismos maxilofaciais e dentários 

decorrentes de desportos de inverno, como o esqui e o snowboard, sendo a 

mandíbula a região mais afetada. Os autores, a partir de uma base de dados 

prospetiva de 57 248 pacientes, constataram que no período compreendido entre 

Janeiro de 2000 e Dezembro de 2002, 750 pacientes sofreram traumatismos 
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maxilofaciais e destes, 90 (12%) estavam relacionadas com a atividade desportiva. A 

maioria destas lesões (27%) resultou durante a prática de esqui e snowboard, 22% 

durante o futebol ou hóquei no gelo e 21% foram por acidentes de bicicleta. No que 

concerne às fraturas isoladas do terço médio da face, verificou-se que os praticantes 

de 5 modalidades desportivas foram atingidos por este tipo de fraturas, aparecendo os 

ciclistas como os mais atingidos com 68%, seguidos dos jogadores de hóquei no gelo 

com 50% e, com 48%, os casos em que surgem os esquiadores e os praticantes de 

snowboard. As fraturas da mandíbula observaram-se predominantemente nos 

desportos de contato.50 

Já durante o Verão, em Freiburg, surgem com maior incidência as fraturas 

mandibulares provenientes de acidentes com bicicletas e mountainbikes51, o mesmo 

ocorrendo em Copenhaga e Lublin, onde as fraturas faciais ocorrem, normalmente, 

devido a acidentes ciclísticos e a mandíbula também é a região mais afetada52. Já no 

Reino Unido, pela prática preferida do rugby e futebol americano, há uma maior 

incidência de fraturas do terço médio da face.53 

 

5. Incidência por sexo  
 

Os homens estão associados a um maior número de casos de trauma, até porque 

estão mais suscetiveis ao desempenharem profissões de risco, como a construção 

civil, e ao praticarem em maior escala modalidades desportivas com contacto físico, 

como o futebol, o basquetebol, o rugby e as artes marciais. A incidência em larga 

escala dos traumatismos nos homens está também associada à sinistralidade 

rodoviária, na medida em que os homens surgem em maior percentagem na condução 

de viaturas na estrada e regra geral adquirirem a competência legal de condução com 

menor idade54. 

Encontramos, na literatura, estudos que relacionam os indivíduos do sexo 

masculino a uma maior predisposição para o consumo de bebidas alcoólicas, além do 

aumento do tempo de lazer o que, por si só, intensifica a incidência dos traumatismos 

maxilofaciais associados a estas etiologias.55-7 Por outro lado, os indivíduos do sexo 

masculino possuem uma predisposição maior para participar em casos de violência 

interpessoal, em atentados terroristas e atos de guerra. Porém, principalmente nas 

três últimas décadas, houve um aumento crescente dos casos de traumatismos em 

mulheres, geralmente da faixa etária até 40 anos.58-9 

Os estudos indicam que os homens africanos apresentam a taxa mais elevada e 

as mulheres americanas a taxa mais baixa, a nível mundial, de mortalidade associada 

ao trauma.60 
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No que concerne às lesões traumáticas dentárias, a literatura aponta para uma 

predominância nos indivíduos do sexo masculino, numa proporção de 66% para 33% 

em relação aos do sexo feminino.61-2 

Numa pesquisa sobre traumatismos dentoalveolares desenvolvidos em dois 

hospitais em Valparaíso, foram encontrados valores respetivamente de 64% e 67% 

para homens.63 

Num estudo mais recente, em que se investigou a prevalência de fraturas 

maxilofaciais decorrentes de acidentes de viação nas estradas da Nigéria, verificou-se 

que a esmagadora maioria das vítimas pertencia ao sexo masculino (29:1).64 

Ao avaliar uma amostra constituída por 147 pacientes numa observação conduzida 

durante 18 meses na Universidade de Ankara, verificou-se a incidência de 57% de 

lesões traumáticas dentárias no sexo masculino.65 

Noutro estudo realizado no Brasil, sobre perícias de ressarcimento de danos em 

companhias de seguro, demonstrou-se que o sexo masculino foi o mais afetado por 

traumatismos que envolviam o complexo maxilofacial, com 84 (63,6%) casos e que o 

sexo feminino apresentou 48 (36,4%) casos.66 

Também neste país, outra investigação envolvendo pacientes vítimas de 

traumatismos maxilofaciais no período compreendido entre Agosto de 2001 e 

Fevereiro de 2002, revelou que 83,3% pertenciam a indivíduos do sexo masculino. As 

causas mais frequentes das ocorrências foram os acidentes de viação (40%) e as 

agressões (32%). Segundo os investigadores, este último indicador foi o responsável 

pela discrepância de proporção entre o sexo masculino e o feminino por eles 

encontrada, muito superior àquela relatada na maior parte dos estudos desenvolvidos 

no Brasil.67 

Num estudo realizado no Japão com 103 pacientes apresentando fraturas 

maxilofaciais devido a acidentes de trabalho no ramo da construção civil (40,8%) e na 

agricultura (30,1%), os autores constataram que 96,1% pertenciam ao sexo masculino, 

com uma média de idade de 46,8 anos. Um total de 52,4% dos pacientes apresentou 

fraturas mandibulares.68 

Conforme mencionado nos parágrafos anteriores é bem patente a hegemonia do 

sexo masculino perante o sexo feminino nos casos de trauma, apesar de nos termos 

deparado com um estudo realizado em idosos que contradiz a literatura, apontando 

uma maior prevalência de mulheres (53,8%) sobre os homens (46,2%).69 Face ao que 

foi pesquisado, é legítimo concluir que independentemente da faixa etária, do fator 

etiológico ou da localização geográfica, a grande maioria dos estudos epidemiológicos 

indica que o sexo masculino é acometido entre 65-85% dos casos de traumatismos 

maxilofacial.70-3 
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6. Incidência por faixa etária  
 

Ao estudar os traumatismos dentários decorrentes de acidentes de viação, 

constatou-se uma predominância das vítimas na faixa etária dos 21 aos 30 anos.64 

Outros autores partilham da mesma opinião, pois observaram que o intervalo de idade 

entre os 21 e os 30 anos é o mais frequentemente atingido por traumas dentários, 

tanto por decorrência de acidentes de viação, como por consequência de agressões.67 

Numa amostra de 1373 casos com traumatismos faciais foi referido que a faixa 

etária mais atingida foi a dos 20 aos 29 anos de idade74, coincidindo com outros 

estudos.75-7 

O índice de fraturas em idosos é percetivelmente menor que nos jovens, 

principalmente pelo mecanismo do traumatismo. Num estudo que aborda esta 

temática revelou que os idosos apresentam um índice de fraturas faciais em 40% dos 

casos.78 

A prevalência dos traumatismos maxilofaciais foi averiguada no Brasil tendo os 

autores constatado que, nas vítimas de lesões maxilofaciais decorrentes de acidentes 

de viação, houve uma maior incidência da faixa etária dos 16 aos 20 anos.67 

Ainda neste país, noutro estudo contemplando 151 processos de seguros de dano 

corporal, com lesões maxilofacial, no período compreendido entre Setembro de 2001 e 

Junho de 2004, permitiu concluir que a faixa etária que apresentou maior incidência foi 

a compreendida entre os 6 e os 10 anos, com 31,82% de ocorrências, seguida da 

faixa etária dos 11 aos 15 anos, com 21,97% dos sinistros.66 

Em Queensland, analisou-se a incidência e a etiologia das lesões faciais 

resultantes de acidentes de viação, por um período de três anos, constatando-se que 

a maior incidência das vítimas tinha entre 18 e 22 anos, tanto no sexo masculino como 

no sexo feminino.79 

Quando o fator a considerar é a idade, a literatura mostra que a maior incidência 

dos traumas maxilofaciais (aproximadamente 75%) acontece no período de 11-40 

anos, sendo a faixa etária mais atingida (aproximadamente 33%) a de 21-30 anos.70-

3,80-3 

Numa pesquisa, que analisou as características das fraturas faciais em pacientes 

idosos74, observou-se que estas ocorriam, na sua maioria, nos indivíduos acima dos 

75 anos de idade (sem contudo especificarem a faixa etária), sendo as principais 

etiologias destas fraturas as quedas da própria altura, possivelmente pelas 

caraterísticas inerentes ao envelhecimento, como a diminuição da capacidade de 

equilíbrio83 ou a presença de osteoporose.78 A população idosa apresenta um 

constante aumento na prevalência de fraturas crânio-maxilofaciais75 decorrente de 
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quedas e acidentes de viação85-6 devido às condições patológicas sistémicas e ao uso 

de fármacos psicotrópicos85, acrescidos do aumento da longevidade e estilo de vida 

mais ativo87. 

 

7. Etiologia  

O estudo da etiologia, gravidade e distribuição temporal das lesões maxilofaciais e 

dentárias pode contribuir para a definição e planeamento das prioridades clínicas e 

das pesquisas para o efetivo tratamento e prevenção destes traumatismos. Os 

estudos epidemiológicos possibilitam analisar as particularidades regionais a respeito 

da etiologia dos traumas maxilofaciais, frequência, distribuição e determinantes dos 

eventos relacionados à traumatologia.88 

Os estudos realizados sobre os traumatismos maxilofaciais e a sua etiologia 

demonstram causas mais frequentes: os acidentes de viação, a agressão física, as 

quedas89-90, os acidentes desportivos, os acidentes de trabalho e o ataque por 

animais.91-2 

A incidência de fraturas no terço médio da face aumentou durante a Primeira e 

Segunda Guerra Mundial. Atualmente, com o desenvolvimento tecnológico, entre os 

quais o desenvolvimento dos automóveis, onde muitos deles atingem velocidades 

elevadas, esse aumento é ainda maior.93-4 

 

7.1 Acidentes de viação 

A primeira morte registada, de que se conhece, provocada por acidente de viação, 

verificou-se no dia 17 de Agosto de 1896. Bridget Driscoll e a sua filha adolescente 

estavam a caminho do Palácio de Cristal em Londres para assistir a um bailado, 

quando Bridget foi atropelada por um veículo automóvel. As testemunhas do acidente 

afirmaram que o automóvel circulava a grande velocidade e que se deslocava 

provavelmente a 12,8 Km/h, quando deveria circular a velocidade não superior a 6,4 

km/h.95 

Desde então, os acidentes de viação não pararam de aumentar. Segundo o Global 

Health Observatory (GHO), da OMS, são registados acima de 1,2 milhões de óbitos 

por ano, devido a acidentes rodoviários, sendo que entre 20 a 50 milhões sofrem 

lesões graves e permanentes, estimando-se que em 2020 esta seja a terceira causa 

de morte a nível mundial.96 

Na história da sinistralidade rodoviária, em termos mediáticos, destaca-se o 

atropelamento de Pierre Curie, um emblemático físico que dividiu, em 1903, o 

Prémio Nobel de Física com Marie Curie e Becquerel, em reconhecimento pelos seus 
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estudos e trabalhos sobre a radiação espontânea. No ano 1906, após sair de um 

almoço na Associação de Professores da Faculdade de Ciências, Pierre Curie morreu 

quando atravessava a Rue Dauphine, em Paris. Estava um tempo muito chuvoso e 

com pouca visibilidade. Ao atravessar a rua escorregou perto de uma carruagem, 

tendo sido atropelado e o seu crânio esmagado pela roda da carroça.97 

A sinistralidade rodoviária envolve muitas adversidades, para além das 

relacionadas com o bem-estar dos indivíduos e origina grandes custos para as 

sociedades em todo o mundo. A OMS estima que sejam despendidos anualmente 518 

mil milhões de dólares só na União Europeia (UE), na qual apenas se verificam 5% do 

número total mundial de mortos na estrada, em que anualmente são gastos (direta e 

indiretamente) 180 mil milhões de euros.  

Segundo o Relatório de Situação Global de Segurança Rodoviária da OMS (que foi 

a primeira avaliação ampla da situação da segurança rodoviária em 178 países) mais 

de 90% das mortes por acidentes de viação no mundo ocorrem em PBMRPC, que têm 

apenas 48% de veículos registados a nível mundial.98 Por isso, é natural que nestes 

países os traumatismos decorrentes de acidentes de viação e de agressões se 

tenham tornado num grande problema de saúde pública a nível mundial.93 Outro 

estudo aponta que, por ano, morrem ou sofrem traumatismos nas estradas cerca de 

20 milhões de indivíduos.94 

Nesta perspetiva, num estudo efetuado na Índia, durante um período de 5 anos, 

decorrido entre outubro de 2000 e Setembro de 2005, constatou-se que 79,4% dos 

sinistrados foram vítimas de acidentes de viaçãosendo, na sua maioria do sexo 

masculino (72,4%). Em 49,1% dos afetados com idade inferior a 60 anos foram 

observadas lesões nos tecidos moles e em 14% fraturas na mandíbula99. 

Em Portugal, o parque de veículos ligeiros de passageiros em circulação cresceu, 

desde 1997, a uma taxa média anual de 4,2%, atingindo, em 2006, mais de 4,2 

milhões de veículos ligeiros e mistos, o que correspondia a uma taxa de motorização 

de 405 veículos por mil habitantes.100 

Segundo o Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres (IMTT), 

registaram-se, em 2009, um total de 4 472 500 veículos de passageiros em 

circulação101 e um total de 6 181 188 veículos rodoviários motorizados, 

presumivelmente circulando em Portugal em 31 de Dezembro de 2011 (parque com 

exclusão de ciclomotores, motociclos e tratores agrícolas; veículos presumivelmente 

em circulação: compareceram a pelo menos uma das duas últimas inspeções 

obrigatórias).102 

De acordo com relatório da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), 

através da informação obtida pela Polícia de Segurança Pública (PSP), e pela Guarda 
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Nacional Republicana (GNR), registou-se, no ano de 2011, um total de 32 541 

acidentes com vítimas, dos quais resultaram 891 vítimas mortais, 2265 feridos graves, 

39 695 feridos leves, totalizando de 42 851 vítimas, o que perfez um índice de 

gravidade de 2,7.103 

Segundo o INE, o índice de gravidade dos acidentes de viação, com vítimas por 

localização geográfica, registou o valor 2,74 no continente. Destes, 2,4 ocorreram no 

Norte; 3,26 no Centro; 1,64 em Lisboa; 5,62 no Alentejo e 3,33 na região do Algarve. 

O Índice de gravidade corresponde ao número de mortos por 100 acidentes com 

vítimas (ANSR).104 De acordo com o INE, a 30 de Dezembro de 2011, Portugal 

contabiliza um total de 10 636 979 habitantes.105 

Ainda com os dados recolhidos no INE106, com acidentes de transporte, registaram-

se em 2007: 1162 óbitos; em 2008, 1053; em 2009, 1039 óbitos; em 2010, 1000 e em 

2011 cerca de 958, ou seja, valores que tem vindo a diminuir, segundo a ICD-9107. 

Contudo, e não obstante de uma redução efetiva gradual do número de vítimas 

mortais e de feridos desde 1998, os números têm permanecido em níveis 

preocupantes, como foi aludido anteriormente. Esta realidade reflete-se na atividade 

das companhias seguradoras, como demonstra o relatório do Instituto de Seguros de 

Portugal (ISP), onde o número de empresas de seguros a atuar em regime de 

estabelecimento (considerando entidades sediadas e sucursais) reduziu de 87, em 

2009, para 83 em 2010. No entanto, esta contração não se refletiu na produção que 

atingiu os 16 427 milhões de euros, traduzindo-se num crescimento de 12,7% face ao 

ano de 2009.108 

 

7.2 Acidentes de trabalho 

 

Um acidente de trabalho é, segundo as Estatísticas Europeias de Acidentes de 

Trabalho, definido como uma “ocorrência imprevista, durante o tempo de trabalho, que 

provoque dano físico ou mental”. Nesta denominação incluem-se casos de intoxicação 

aguda e atos voluntários de terceiros, assim como acidentes durante o trabalho, 

incluindo o exterior das instalações da empresa, mesmo que provocados por terceiros. 

Excluem-se lesões auto-infligidas, acidentes que ocorram no percurso para o local de 

trabalho ou no regresso deste (acidentes de trajeto) e acidentes que se devem 

unicamente a causas médicas e doenças profissionais.109 

O trauma maxilofacial relacionado com o trabalho é raro, mas muitas vezes é 

complexo e desafiador, tal como demonstram os valores da AIS33 na Face. De acordo 

com os poucos estudos publicados, os trabalhadores da construção civil, em conjunto 

com os trabalhadores agrícolas e florestais, estão em maior risco de lesões, 



	  
Traumatismos maxilofaciais e dentários – Sua importância médico-legal 

cap. II  –  O Trauma 
 

25 
	  

principalmente por causa de poderem ser atingidos por um objeto lançado, projetado 

ou em queda, ou mesmo por um animal.110-1 

Num estudo realizado em Itália, os autores concluíram que os acidentes de 

trabalho representaram a quinta causa mais comum de lesão, com uma percentagem 

de 6,3%. As fraturas maxilofaciais foram mais frequentemente observadas em 

trabalhadores da construção civil (37,9%). O terço médio foi envolvido em 67% dos 

casos, tendo sido a mandíbula o local mais frequentemente lesado.110 

Em Berna, na Suíça, numa amostra de 42 pacientes com fraturas maxilofaciais por 

acidentes de trabalho, no período compreendido entre 2000 e 2002, os autores 

constataram que 69% das lesões ocorreram em trabalhadores agrícolas e florestais e 

33% em trabalhadores da construção civil no período do verão. Cerca de 43% das 

lesões foram causadas por um objeto lançado, projetado ou em queda. No que 

concerne à localização topográfica das lesões maxilofaciais, 82% das fraturas 

ocorreram na região do terço médio da face e na base do crânio e 59% dos pacientes 

apresentaram traumatismos associados. 111 

Numa pesquisa realizada na Áustria entre 1991-1999, cerca de 5,4% (463) dos 

pacientes com lesões maxilofaciais sofreram acidentes de trabalho. A incidência mais 

elevada registou-se nos trabalhadores da construção civil, com 26,8% (124), seguidos 

dos artesãos (22%;102) e dos empregados de escritório (14,9%; 89). A faixa etária dos 

20-29 anos de idade foi a mais atingida, sendo que os homens sofreram mais 

acidentes que as mulheres numa proporção de 11,8:1. A causa do traumatismo mais 

frequente foi o golpe em 48,4% dos casos, seguido da queda com 27,9% e queda 

sobre os obstáculos, com 7,1%. De todos os traumas, 45,4% (210) dos pacientes 

apresentaram 423 fraturas maxilofaciais, 31,7% (147) sofreram 232 lesões dento-

alveolares e 21,2% (98) apresentaram 430 lesões nos tecidos moles. Cerca de 20,7% 

dos doentes com lesões apresentou traumatismo craniano associado. Em suma, de 

acordo com a opinião dos autores deste estudo, a probabilidade de ocorrer trauma 

maxilofacial no trabalho está correlacionada com a natureza da profissão e os 

indivíduos (principalmente os homens) que utilizam ferramentas e máquinas no local 

de trabalho, estão expostos a um risco maior de trauma maxilofacial.112 

O uso inadequado de máquinas, a falha no uso do Equipamento de Proteção 

Individual (EPI) ou o descuido dos trabalhadores no local de trabalho podem causar 

sérios danos físicos. Foi o que aconteceu num estudo efetuado na Áustria, por um 

período de 11 anos sobre fraturas faciais por acidentes de trabalho, em que os autores 

verificaram que 33% dos acidentes foram provocados por quedas inesperadas de 

objetos e a mesma percentagem devido a acidentes com máquinas. As profissões 

mais atingidas foram os trabalhadores da construção civil (31%), seguidos dos 
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agricultores (27%). As regiões mais afetadas foram o terço-médio da face (64%), 

principalmente o zigomático (28%) e a mandíbula (38%) distribuída, frequentemente, 

no ângulo (30%) e no processo condilar (27%).112 

Por sua vez, no continente asiático, mais propriamente na Coreia do Sul, os 

resultados de um estudo aqui realizado, demonstraram que as quedas em pacientes 

adultos foram particularmente observadas pelo elevado consumo de álcool dessa 

população em comparação com as regiões vizinhas.113  

 

7.3 Agressão (violência Interpessoal, autoinfligida, guerras e terrorismo) 

 
O homem sempre foi vítima de traumatismos desde os tempos primitivos. Pela 

análise de ossadas e de restos cadavéricos esqueletizados é possível discernir que a 

espécie Homo sapiens sapiens foi vítima, ao longo da sua história, de alguma forma 

de violência.114 

Estima-se que no ano 2000, só na África, tenham morrido 725 000 pessoas devido 

aos traumatismos, representando 7% do total de óbitos em África e 15% do total de 

óbitos no mundo relacionados com traumatismos. Dos óbitos mencionados estima-se 

que 116 000 tenham ocorrido por violência interpessoal, 27 000 por violência 

autoinfligida (suicídio) e 167 000 por violência coletiva. Quase metade destes óbitos 

ocorreu entre jovens do sexo masculino no grupo etário economicamente ativo, dos 15 

aos 44 anos. As inúmeras guerras civis no continente africano, segundo a OMS, foram 

responsáveis pelo segundo maior número de óbitos. Uma grande variedade de 

estudos indica que a proporção de não combatentes, mortos em resultado direto de 

conflitos, excederia os 50%.115-6 

Num estudo em que os investigadores documentaram a violência a um nível mais 

assustador e que atinge países ocidentais como a Espanha, mencionam que do 

atentado terrorista bombista, que sucedeu a 11 de Março de 2004 em Madrid, resultou 

em 177 mortes imediatas (93%), 9 mortes precoces e 5 mortes tardias. A maioria dos 

sobreviventes não apresentou lesões críticas, mas 14% dos 512 feridos registaram 

ISS>15. A taxa de mortalidade crítica foi de 19,5%. As regiões mais afetadas foram a 

cabeça e a face, enquanto as fraturas maxilofaciais e dos ossos longos foram as mais 

prevalentes.117 

Ainda num cenário de terrorismo, um estudo realizado em Bagdad, reporta-nos 

para outra realidade num contexto ainda mais adverso, pois este país tornou-se num 

campo de batalha para as vítimas dos ataques terroristas, através de diferentes tipos 

de armas, incluindo mísseis, carros-bomba, cintos explosivos e balas. O tipo de lesões 

provocadas por mísseis tem características especiais que representam um desafio 
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para a equipa médica. Um estudo realizado durante um período de 12 anos incluiu 140 

pacientes tratados numa unidade maxilofacial. Na sua maioria eram do sexo 

masculino (80%; 112), com idades compreendidas entre 9-60 anos e apresentavam 

deformidades orofaciais. Destes, 44% apresentavam perda óssea, 32% perda de 

tecidos moles, 6,4% uma combinação de perda de tecidos moles e duros e 15,7% 

outras deformidades.118 

No Médio Oriente, foi efetuado um estudo que analisou a incidência e a gravidade 

das lesões maxilofaciais na Guerra Civil do Líbano, entre soldados do regime e a 

população civil. E deste panorama ficaram feridas 565 pessoas em combate, sendo 

que 36 (6,4%) delas sofreram lesões maxilofaciais registando-se uma taxa de 

mortalidade de 2,8%. De referir, ainda, que a maioria das lesões maxilofaciais (33; 

91,7%) também apresentava traumatismos associados e, de igual modo, se constatou 

que 25% dos pacientes apresentavam lesões dentárias.119 

Outros autores constataram, num estudo epidemiológico de fraturas do complexo 

zigomático, que os principais fatores etiológicos foram a agressão física com 27,36% e 

os acidentes motociclísticos com 23,15%.120 

Em Portland, foi efetuado um estudo com o objetivo de analisar, por um período de 

5 anos, a incidência, causas e padrões dos traumatismos maxilofaciais por violência 

doméstica. Em 236 casos admitidos na SE, 81% dos estudados apresentavam lesões 

maxilofaciais e 31% apresentavam fraturas na região face, sendo que o “murro” foi a 

situação que mais contribuiu para estas sequelas. De referir que as fraturas faciais 

estiveram presentes em 30% das vítimas e, neste sentido, o terço médio da face foi a 

região mais envolvida com 69% dos casos, sendo as fraturas nasais responsáveis por 

40% dos casos e as lesões nos tecidos moles estiveram presentes em 61% dos 

pacientes. Em termos de bilateralidade, o lado esquerdo da face foi o mais atingido 

sem, contudo, apresentarem valores. É de ressalvar, também, que a média de fraturas 

por paciente foi de 1,32.121 

Parece ser consensual que os traumatismos maxilofaciais, em casos de tentativa 

de suicídio por arma de fogo, podem resultar em consequências devastadoras 

funcionais e estéticas para as vítimas. Um estudo retrospetivo de 4 anos, em Houston, 

que englobou uma amostra de indivíduos com idades entre os 56 e os 84 anos, vai de 

encontro à nossa opinião, pois, registaram-se 64% de casos em que as lesões 

resultaram de apenas um único tiro e 36%, de múltiplos tiros. A taxa de mortalidade foi 

de 11%. Um total de 67% das vítimas ficaram lesionadas no esqueleto subjacente 

craniofacial e 75% necessitaram de intervenção cirúrgica.122 
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Face ao que foi exposto anteriormente, nos estudos mais atuais verifica-se uma 

participação cada vez maior da agressão como mecanismo de trauma maxilofacial, 

devido ao aumento da violência nas populações.123 

 

7.4 Acidentes domésticos 

 

Os traumatismos maxilofaciais nos indivíduos que pertencem aos extremos de 

idade, como é o caso dos indivíduos com mais de 70 anos de idade, apresentam 

geralmente fraturas simples e estão relacionados com os acidentes domésticos, como 

por exemplo, quedas de escadas.124 

A temática dos acidentes domésticos é raramente analisada isoladamente pela 

literatura no que concerne aos traumatismos maxilofaciais. Contudo, apresentamos os 

resultados de um estudo de 1689 pacientes que foram tratados com fraturas faciais, e 

em que se verificou que cerca de 3,1% apresentavam idade superior a 60 anos e 41 

(77,4%) pacientes tinham idade inferior a 70 anos. A relação do sexo masculino para o 

feminino foi 1,1:1 Os acidentes de viação foram a causa mais comum de fraturas de 

face (58,5%) e as quedas em casa ocorreram em 9 dos 53 idosos, tendo a fratura da 

mandíbula ocorrido em 91% dos casos.125 

Num estudo realizado em São Paulo, com 756 pacientes vítimas de traumatismos 

maxilofaciais, concluiu-se que a ocorrência deste tipo de trauma foi mais frequente em 

adultos do sexo masculino. Os acidentes domésticos foram a terceira causa, com 8% 

dos casos, antecedida da agressão (18%) e dos acidentes de viação (25%). A região 

dos ossos nasais foi área mais acometida e os dentes permanentes anteriores foram 

os mais envolvidos, sendo a avulsão o tipo de traumatismo dentário mais frequente.126 

 
7.5 Acidentes desportivos 
 

Saber viver num mundo competitivo que oferece grandes desafios é hoje uma 

caraterística dos vencedores. A maioria das modalidades desportivas tanto individuais 

como coletivas, devido à sua essência, sempre provocaram diversos traumatismos. O 

futebol, por exemplo, é um desporto com bastante contato físico e para o qual não é 

utilizada nenhuma proteção, apesar dos protetores bucais estarem recomendados. De 

todos os contactos que por norma acontecem num jogo de futebol, podemos dar como 

exemplo, o movimento em que dois jogadores colidem após impulsão vertical na 

disputa da bola. Assim, é de prever que as suas faces e crânios sejam expostos ao 

risco de fratura, pelo impacto do movimento de cabeça contra cabeça. O osso 
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zigomático e o arco zigomático desempenham uma função de pára-choques para a 

proteção de lesões mais graves. 

Num estudo retrospetivo realizado no Japão, com uma amostra de 100 pacientes, 

tratados entre o ano de 1986 e o ano de 2002, verificou-se que as fraturas 

maxilofaciais resultaram principalmente pela prática do baseball com 44% dos casos, 

seguido do rugby com 28% e do futebol com 18%. A incidência mais alta foi entre os 

10 e os 19 anos de idade com propensão masculina. A causa mais comum destas 

fraturas foi o impacto de um jogador contra outro jogador em 43% dos casos. 

Constatou-se, também, que 56% dos pacientes sofreu fraturas da mandíbula, seguido 

pela região média da face com 31% e fraturas alveolares com 12%. Verificou-se, 

ainda, que 55% dos pacientes foram submetidos a correção cirúrgica e esse 

procedimento foi necessário principalmente para pacientes com fraturas durante a 

prática do futebol (72,2%). O baseball foi responsável pela maior parte das fraturas 

maxilofaciais, mas, apesar dos traumatismos relacionados com o futebol não terem 

uma incidência alta, as fraturas podem ser mais graves devido à natureza deste 

desporto.127 

Noutro estudo que incluiu um total de 423 ciclistas de montanha do sexo masculino 

provenientes da Suíça, Áustria, Alemanha e Itália, com uma média de idades de 30,8 

anos, constatou que 53,1% tinham sofrido traumatismos dentários relacionados com a 

prática desportiva. As fraturas da coroa dentária foram as mais frequentes com 4,2% 

dos casos e a avulsão dentária esteve presente apenas em 4 casos (0,8%).128 

 

7.6 Outros 

 

No desenvolvimento das nossas pesquisas fomos detetando outros estudos cujas 

causas provocaram os traumatismos. Embora a maior parte delas não ocorresse na 

nossa amostra, poderiam fazer parte dela se, por exemplo, fosse efetuada numa 

localização geográfica e temporal diferentes, ou com uma amostra substancialmente 

maior. Assim, esta alínea apresenta e descreve outros traumatismos, os quais, alguns, 

podem ser considerados invulgares. 

Num estudo realizado na Turquia, os autores observaram uma alta incidência de 

quedas (36,7%) como causa do trauma maxilofacial. Isto deve-se  ao facto de, nesta 

região, ser comum os indivíduos dormirem sobre os telhados planos (semelhante a 

uma laje) durante o verão e outono por causa das temperaturas elevadas.129 

Outro tipo de causa para os traumatismos maxilofaciais são as lesões decorrentes 

dos desastres ferroviários. Um estudo, que envolveu os tipos e mecanismos de lesões 

sofridas pelos passageiros envolvidos no acidente ferroviário de Cannon Street, em 
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Londres, observou que de 91 pacientes, 63 (69%) sofreram trauma craniofacial, sendo 

o tipo mais comum de lesão. Segundo os investigadores, o mais provável é que estes 

pacientes estivessem de pé no momento do impacto, pois os traumatismos foram 

provocados através da colisão com o porta-bagagens.130 

Não podemos deixar de mencionar os traumatismos dentários resultantes de 

acidentes provocados durante a entubação traqueal pelo laringoscópico. Num estudo 

realizado na Suíça, os autores verificaram que, pelo menos, 170 dentes ficaram 

lesionados em 130 pacientes submetidos a entubação traqueal. Foram especialmente 

afetados os pacientes com mais de 50 anos de idade.131 

Na Nigéria, num estudo retrospetivo, realizado com 34 pacientes que sofreram 

lesões na face provocadas por animais, os autores constataram que 27 pacientes 

pertenciam ao sexo masculino (79%) e 7 ao sexo feminino. As idades variaram entre 

os 6 e os 40 anos. As vacas (14), os camelos (9) e os burros (6) foram os animais 

mais comumente envolvidos nestes traumatismos, seguidos de 3 casos de 

mordeduras de cão. Os locais mais comuns de lesão dos tecidos moles foram a 

bochecha com 14 casos, a região frontal com 13 e o mento com 10. Foram, também, 

registados 9 casos (27%) de traumatismos associados e em 3 (9%) pacientes ocorreu 

rutura do globo ocular. É de salientar, ainda, que um paciente morreu devido ao 

traumatismo abdominal associado, depois de ser pisado por uma manada de gado.92 

Uma investigação clínica, realizada com o intuito de demonstrar a epidemiologia 

dos traumatismos craniofaciais causados por animais, na China, através de um estudo 

retrospetivo de 149 casos, demonstra-nos que todos eles foram atacados por animais, 

tais como búfalos, vacas, burros, cavalos, cães, gatos e ratos. Esta amostra era 

constituída por 91 pacientes do sexo masculino e 58 pacientes do sexo feminino, com 

idades compreendidas entre os 5 e os 65 anos. O mecanismo predominante da lesão 

foi a mordedura, seguido de coice, queda, atropelamento, bater e arranhadela. A 

região dos tecidos moles mais atingidos foi o lábio, o mento e a face e a região dos 

tecidos duros mais atingida foram o processo condilar, a sínfise, a parassínfise e o 

ângulo da mandíbula.132 

No que diz respeito às mordeduras por cães, estas estão normalmente associadas 

às lesões nos tecidos moles da face, mas raramente resultam em fraturas faciais, 

contudo deparamo-nos com um estudo que contraria estes dados, pois os autores 

analisaram uma amostra constituída por 16 casos com 27 fraturas faciais, em que os 

ossos periorbitais e o osso nasal foram envolvidos em 69% dos casos.91 

Quando nos referimos a traumatismos de origem equína, é natural e expectável 

que se associe, desde logo, aos praticantes de equitação, quando se encontram em 

corridas de competição. Contudo, estas também surgem da formalidade da 
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competição. É o caso de um estudo realizado na Nova Zelândia, entre os anos de 

1996 e 2008, com 49 pacientes com idade média de 35 anos e que sofreram fraturas 

faciais relacionadas com cavalos. Contrariamente ao que seria de esperar, 71% das 

vítimas, sofreram os traumatismos enquanto não estavam montados nos cavalos. A 

maioria das fraturas ocorreu em mulheres com 66% dos casos. O osso zigomático foi 

o local da fractura mais comum (63%), seguido da mandíbula (34%) e do pavimento 

da órbita (31%). A intervenção cirúrgica foi necessária em 60% dos casos.133 

 

8. Prevenção 
 

A realização de estudos epidemiológicos dos traumatismos maxilofaciais permitem 

uma análise detalhada sobre estas lesões, pois poderão indicar diretrizes para um 

melhor atendimento de urgência e para a prevenção destes traumatismos.70 

Tendo em vista a orientação de países na criação de sistemas eficazes de vigilância 

do trauma, a OMS colaborou, nos últimos 10 anos, com parceiros e instituições 

internacionais para desenvolver documentos e manuais de orientação e vigilância 

contra o trauma e a violência. A primeira orientação que se conhece para a vigilância 

das lesões devido às minas terrestres e munições não deflagradas foi publicada em 

200018. No ano seguinte, em colaboração com o CDC dos EUA, a OMS publicou as 

Diretrizes de Vigilância do Trauma19 e, em 2004, publicou as orientações para a 

realização de inquéritos à comunidade sobre o trauma e a violência. Mais 

recentemente, no ano de 2012, a OMS em colaboração com a Universidade Monash, 

em Melbourne, publicou um manual para a vigilância das lesões fatais em necrotérios 

e hospitais10.  

Nos países ARPC são menos frequentes  todos os tipos de acidentes, devido, 

essencialmente, ao elevado nível sócio-cultural da população, à qualificação 

profissional, à existência de programas preventivos permanentes e ao respeito  e 

cumprimento das regras básicas de segurança e das normas legislativas em vigor. 

No que concerne ao nosso país, a elevada taxa de sinistralidade rodoviária 

registada tem merecido, nos últimos anos, uma atenção especial por parte das 

entidades competentes, nomeadamente do IMTT e da ANSR tendo resultado em 

campanhas de prevenção junto da comunidade escolar, legislação mais punitiva e 

uma maior fiscalização por parte das entidades policiais competentes através da 

aplicação de coimas e sanções acessórias, entre as quais a inibição de conduzir.  

Em grosso modo, para a existência de uma prevenção eficaz, entendemos que as 

entidades governamentais deverão ter um papel fundamental no aumento da 



	  
Traumatismos maxilofaciais e dentários – Sua importância médico-legal 

cap. II  –  O Trauma 
 

32 
	  

consciencialização dos indivíduos, comunidades, serviços sociais e administrações 

locais e regionais relativamente aos traumatismos maxilofaciais como problema de 

saúde pública. Para garantir uma prevenção eficaz dos traumatismos, é necessária a 

coordenação das diversas organizações envolvidas. Tais esforços devem reunir todos 

os quadrantes sociais, bem como, reforçar o papel da investigação preventiva. 
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Capítulo III. Dano Dentário, Estomatológico e Maxilofacial 

 
Ces problèmes n’ont rien de spécifique: ils relevant du domaine de la preuve 
en médicine légale. Mais il faut reconnaître que la stomatologiste, en matière 
de preuves, est le plus mal loti de tous les experts traumatologues! 
 

Louis Melennec (2000, p.154) 
 
1. Conceitos 
 
   
   Sequela 

Sequela, s. f., Lesão ou perturbação funcional que persiste depois do fim de uma doença ou de um 

traumatismo.24 

 

Dentário 

Dentário, adj., Relativo a um dente ou aos dentes. V. arcada dentária; fórmula dentária.25 

 

Maxilofacial 
Maxilofacial, s. m., Lesão produzida localmente por uma ação violenta exterior. V. traumatismo.19,20 

 

 

São inúmeras as peculiaridades das perícias forenses em Medicina Dentária, na 

medida em que estas se revestem de algumas caraterísticas próprias que vão além da 

mera constatação anatómica da lesão.  

Num mundo em que a imagem é tudo, a beleza da face é crucial nos contactos 

sociais, sendo o maior instrumento de comunicação pelas variações e expressões que 

acompanham a comunicação verbal, e mesmo uma leve modificação é observada 

graças à total visibilidade dessa região, não permitindo que os distúrbios instalados 

sejam facilmente dessimulados. 

No conjunto das lesões que atingem a face, as mais controversas são as do 

complexo maxilofacial, pois esta região desempenha múltiplas funções e de grande 

relevância no plano estético, principalmente no que diz respeito aos traumatismos 

maxilofaciais e dentários. Um indivíduo pode estar apto fisicamente para o trabalho, 

mas estar psicologicamente debilitado face às alterações estéticas e funcionais, em 

consequência de tratamentos multidisciplinares especializados, e em muitos casos, 

por um longo período de tempo até à data da cura. 

Quanto aos dentes, há necessidade de que a perícia médico-legal venha a 

distinguir com subtileza o valor de cada dente, levando em conta as suas funções: 

mastigatória, estética e fonética, de acordo com o interesse de cada exame.  
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Nos traumatismos do complexo maxilofacial, as sequelas são inevitáveis e todos 

os problemas decorrentes delas, ainda que mínimos, devem ser considerados.  

Seguem-se alguns conceitos relativos à avaliação do dano corporal em sede de 

Direito Civil, Penal e Trabalho. 
 

Terminologia médico-legal na avaliação do dano corporal 
 

 Conceitos Descrição 

D
ire

ito
 C

iv
il 

Dano Estético (DE) 

Correspondente à repercussão das sequelas, numa perspetiva estática e 
dinâmica, envolvendo uma avaliação personalizada da imagem em 
relação a si próprio e perante os outros, fixável no grau, numa escala de 
gravidade crescente  de 7 graus. 

Quantum Doloris 
(QD) 

Corresponde ao sofrimento físico e psíquico, vivido pela vítima durante o 
período de incapacidade temporária, fixável em graus, numa escala de 
gravidade ascendente  de 7 graus. 

Prejuízo Sexual 
(PS) 

Correspondente à limitação total ou parcial do nível de 
desempenho/gratificação de natureza sexual, decorrente das sequelas 
físicas e/ou psíquicas, não se incluindo aqui os aspetos relacionados com 
a capacidade de procriação, fixável em graus, numa escala de 7 graus de 
gravidade crescente. 

Prejuízo de 
Afirmação Pessoal 
(PAP) 

Correspondente à impossibilidade estrita e específica para a vítima de se 
dedicar a certas atividades culturais, desportivas ou de lazer, praticadas 
previamente ao evento responsável pelas sequelas e que representavam, 
para esta, um amplo espaço de realização pessoal, fixável em graus, 
numa escala de gravidade crescente de 5 graus. 

Dano Futuro (DF) 
Correspondente ao agravamento das sequelas, que com elevada 
probabilidade se irá registar, e que se pode traduzir num aumento da 
incapacidade permanente geral. 

Incapacidade 
Permanente Geral 
(IPG) 

Correspondente à afetação definitiva da integridade física e/ou psíquica 
da pessoa, com repercussão nas atividades da vida diária, incluindo as 
familiares, sociais, de lazer e desportivas) na qual, tendo em conta a 
globalidade das sequelas, a experiência médico-legal de casos 
semelhantes e a consulta da Tabela Nacional para Avaliação de 
Incapacidades Permanentes em Direito Civil (Anexo II do Decreto-Lei n.º 
352/2007 de 23 de Outubro)2. 

Incapacidade 
Temporária Geral 
Total (ITGT) 

Correspondente à fase durante a qual a vítima esteve impedida de 
realizar com razoável autonomia as atividades da vida diária, familiar e 
social, fixável num determinado período de dias. 

Incapacidade 
Temporária Geral 
Parcial (ITGP) 

Correspondente ao período durante o qual a vítima, ainda que com 
limitações, retomou, com alguma autonomia, a realização das atividades 
da vida diária, familiar e social, fixável num determinado período de dias. 

Incapacidade 
Temporária 
Profissional Total 
(ITPT) 

Correspondente ao período durante o qual a vítima esteve totalmente 
impedida de realizar a sua actividade profissional, fixável num 
determinado período de dias. 

Incapacidade 
Temporária 
Profissional Parcial 
(ITPP) 

Correspondente ao período durante o qual foi possível à vítima 
desenvolver a sua actividade profissional, ainda que com certas 
limitações, fixável num determinado período de dias. 

 

Tabela 2 - Terminologia médico-legal na avaliação do dano corporal em Direito Civil. 
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D
ire

ito
 d

e 
Tr

ab
al

ho
 

Incapacidade 

Temporária 

Absoluta  

(ITA) 

Identifica uma situação em que o sinistrado fica parcialmente 

incapacitado para o desempenho das suas funções profissionais. 

Incapacidade 

Temporária Parcial 

(ITP) 

Considera-se quando o sinistrado fica absolutamente incapacitado para 

o desempenho das suas funções profissionais. 

Incapacidade 

Permanente 

Absoluta 
(IPA) 

Quando o sinistrado, após esgotadas as hipótese de recuperação, fica 

absolutamente incapacitado em relação ao desempenho das suas 

funções profissionais, ou ainda em relação a todo e qualquer trabalho. 

Incapacidade 
Permanente Parcial  

(IPP) 

É atribuída quando o sinistrado, esgotadas as hipóteses de 

recuperação, fica parcial ou definitavmente incapacitado para o 

desempenho das suas funções profissionais. 

 

Tabela 3- Terminologia médico-legal na avaliação do dano corporal em Direito de Trabalho. 

 

D
ire

ito
 P

en
al

 

Avaliam-se os danos atendendo ao previsto no Código Penal, designadamente, os danos 

contemplados nas alíneas do art 144, a saber: “Quem ofender o corpo ou a saúde de outra 

pessoa de forma a: 

a) Privá-lo de importante órgão ou membro, ou a desfigurá-lo grave e permanentemente; 

b) Tirar-lhe ou afectar-lhe, de maneira grave, a capacidade de trabalho, as capacidades 

intelectuais, de procriação ou de fruição sexual, ou a possibilidade de utilizar o corpo, os 

sentidos ou a linguagem;  

c) Provocar-lhe doença particularmente dolorosa ou permanente, ou anomalia psíquica grave ou 

incurável; 

d) Provocar-lhe perigo para a vida; (...)”  

 

Tabela 4- Terminologia médico-legal na avaliação do dano corporal em Direito Penal. 

 

Qualquer lesão pessoal que limita a atividade do indivíduo no âmbito das relações 

sociais representa um dano direto ou indireto, mediato ou imediato. Este é um facto 

ofensivo ao próprio direito natural e que perturba profundamente as relações de 

convivência social, ou seja, a interação entre o indivíduo e o mundo no qual vive e 

age.  

Segundo a Lei n.º 45/2004134, de 19 de Agosto, que estabelece o regime jurídico 

das perícias médico-legais e forenses em Portugal, estas são realizadas, 

obrigatoriamente, nas delegações e nos gabinetes médico-legais INMLCF. Tal como 

refere, no Capítulo I, do Artigo 2º, relativo à realização das perícias, excecionalmente, 
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perante manifesta impossibilidade dos serviços, as perícias poderão ser realizadas por 

entidades terceiras, públicas ou privadas, contratadas para o efeito pelo INMLCF.134 

É comum que algumas pessoas atingidas por traumatismos maxilofaciais e 

dentários tenham que utilizar próteses temporárias, e estas podem trazer problemas 

funcionais e estéticos que dificultam o quotidiano pessoal. Naqueles que são atingidos 

por deformidades além do problema provocado pela mutilação em si e pelo processo 

de hospitalização, vem à superfície a dor e a tristeza, pela perda da sua aparência 

anterior, necessitando a vítima, de um acompanhamento psicossocial para que possa 

voltar a reintegrar-se na sociedade. 

O dano corporal resulta de um prejuízo (ação ou violência) que se pode traduzir em 

sequelas e repercutir-se ao nível funcional e situacional.135 

O dano maxilofacial, estomatológico e dentário consiste em toda alteração 

anatómica ou funcional ocasionada por agentes dotados de energia suficiente para 

produzir lesões. Este pode ter várias etiologias, entre as quais destacamos de origem 

mecânica (armas brancas, armas de fogo e explosões), física (calor, frio, radiações e 

eletricidade) ou química (ácido, alcalino ou tóxico). Contudo não podemos deixar de 

realçar que também podem ocorrer por erro médico, negligência médica, imprudência 

e má prática (que incorrem em responsabilidade civil e profissional). 

 

2. Nexo de causalidade  
 

No sentido de atrbuir um nexo de causalidade entre a natureza das sequelas e a 

sede das lesões, atribui-se o nexo de causalidade baseado nos critérios: cronológico, 

topográfico, quantitativo, de continuidade sintomática e de exclusão. Para outros 

autores, os critérios para o estabelecimento do nexo de causalidade são: 

verosimilhança; a certeza diagnóstica; a integridade pré-existente da região ou da 

função atingida; a concordância de lugar; a adequação temporal; o encadeamento 

anátomo-clínico e a realidade do facto ou do evento associado às lesões sofridas.136 

 

3. Cura e consolidação médico-legal das lesões 
 

Quando um indivíduo não apresenta qualquer afetação da sua capacidade psico-

fisica, podemos descrever que este atingiu a cura e que recuperou totalmente dos 

traumatismos sofridos.137 
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4. Protocolo de avaliação do dano dentário, estomatológico e maxilofacial 
 

O protocolo adotado pelo INMLCF consiste numa metodologia que visa a 

realização de um exame clínico. Sequencialmente é descrito numa primeira fase o 

mecanismo do traumatismo, o tipo de lesões e tratamentos realizados. Seguidamente 

registam-se os antecedentes pessoais ao nível patológico e traumático. 

Após terminado o passo anterior, o perito faz a descrição das sequelas numa 

perspetiva tridimensional, avaliando os danos no corpo (aspetos biológicos com as 

suas particularidades morfológicas, anatómicas, histológicas, fisiológicas e genéticas), 

nas funções (capacidades físicas e mentais) e nas situações de vida (relativas às 

atividades da vida diária, familiar, social, de lazer, de educação, de trabalho ou num 

quadro de participação social).138 

De seguida é feita a quantificação dos danos, e são definidas as ajudas e 

adaptações necessárias à vítima (no caso dos handicaps graves). 
 

5. Protocolo clínico no traumatismo dentário 
 

O tipo de trauma, assim como o tempo decorrente entre o traumatismo e o 

atendimento clínico, são aspetos importantes a serem considerados durante avaliação 

do caso, para o estabelecimento do diagnóstico, plano de tratamento e do prognóstico.  

O exame clínico de um paciente com traumatismo dentário envolve a anamnese e 

o exame físico. É de suma importância o conhecimento da história clínica e da 

ocorrência do traumatismo.  

Após a anamnese, efetua-se o exame físico que compreende a avaliação extra e 

intra-oral da dentição temporária, permanente, ou mista consoante o caso. O primeiro 

passo, consiste em limpar a face e a cavidade oral do paciente com soro fisiológico 

para reduzir a contaminação e facilitar o diagnóstico (Tabela 5). 

Em relação aos tecidos moles, o exame consiste em observar a presença de 

lacerações, contusões, abrasões bem como a presença de corpos estranhos. Em 

casos de lacerações, os tecidos moles devem ser suturados.  

No que diz respeito aos tecidos duros, recomenda-se a palpação dos ossos faciais 

e da articulação temporomandibular (ATM) e identificar se estão presentes fraturas 

ósseas, limitações da movimentação mandibular e/ou desvios da mandíbula durante a 

abertura da cavidade oral, pois estes são dados que indicam a possibilidade de fratura 

na mandíbula e/ou maxila. 
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Protocolo Clínico no Traumatismo Dentário 
 

Definição 

Realizar um exame clínico criterioso de forma a estabelecer um completo e correto 
diagnóstico dos traumatismos ocorridos nos tecidos moles e duros. 
(Obter sempre o consentimento informado, livre e esclarecido do paciente ou do 
representante legal). 

Procedimentos 

Limpar a face e a cavidade oral. 
Obter uma breve história clínica e médico-dentária. 
Questionar a vítima ou o seu representante legal relativamente às questões: 
! Onde? 
! Como? 
! Quando? 
! Ocorreu algum período de inconsciência? 
! Houve alterações na mordida? 
! Ocorreram alterações nos dentes quando expostos ao frio e/ou calor? 
Exame clínico da cavidade oral e anexos. 
 

Exame 

Clínico 

Examinar a face, os lábios e a musculatura peri-oral relativamente à 
ocorrência de lesões dos tecidos moles. 
Efetuar a palpação do esqueleto facial para detetar possíveis sinais de 
fraturas. 
Inspecionar a região do trauma dentário por fraturas, posição anormal 
dos dentes, mobilidade dentária e resposta anormal à percussão. 
Realizar teste eletrométrico de vitalidade pulpar. 
 

Radiográfico 

Detetar possíveis alterações de posição (e.g. intrusão, extrusão) 
dentárias e fraturas. 
Efetuar exame radiográfico: exposição oclusal (1) e periapical (3 
angulações diferentes) da região afetada. 
Obter exame radiográfico dos tecidos moles envolvidos (usar 25% do 
tempo de exposição normal) para pesquisa de corpos estranhos que 
aparentemente não foram detetados na palpação. 
 

Registo 
Fotográfico 

Documentação exata da extensão da lesão que pode ser utilizada 
posteriormente no plano de tratamento, ações judiciais, a pedido da 
companhia de seguros ou pesquisa clínica. 

 

Tabela 5 - Protocolo clínico no traumatismo dentário.139-42 

 

6. Classificação dos traumatismos dentários (International Classification of 

Diseases to Dentistry and Stomatology, World Health Organization)139 
 

Com base na Aplication of the International Classification of Diseases to Dentistry 

and Stomatology, World Health Organization139, em 1985, as lesões ocorridas nos 

dentes e nas suas estruturas de suporte são classificadas de acordo com a sua 

localização nos tecidos duros dentários e da polpa, nos tecidos periodontais, na 

gengiva e mucosa oral ou no osso de suporte. 

As lesões dos tecidos duros dentários e da polpa, podem ser classificados em 

fratura incompleta do esmalte sem perda de substância dentária; fratura simples na 

coroa, fratura limitada ao esmalte sem exposição de polpa e dentina; fratura 

complicada de coroa de esmalte e dentina com exposição pulpar; fratura complicada 

de coroa e raiz, afetando esmalte, dentina e cemento, sem exposição pulpar; fratura 
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de coroa e raiz complexa, afetando o esmalte, dentina e polpa exposição com 

cemento e fratura radicular, afeta cemento, dentina e polpa.  

As lesões nos tecidos periodontais podem ser classificadas em concussão, 

subluxação, luxação intrusiva, luxação extrusiva, luxação lateral e exarticulação ou 

avulsão completa. As lesões da gengiva e mucosa oral podem ser classificadas em 

laceração, contusão e abrasão. 

Os danos no osso de suporte podem ser classificados em fratura da cavidade 

alveolar, fratura da parede alveolar, fratura do processo alveolar e podem ou não 

afetar a cavidade alveolar e fratura de mandíbula ou maxila ou que não afetam o 

processo alveolar ou alveolar.  

Os procedimentos médico-dentários para a dentição temporária e permanente 

(exame clínico, exame radiográfico e tratamento) preconizados face aos diagnósticos, 

encontram-se mencionados nas Tabelas 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. 

 
Protocolo Clínico na Fratura Coronária 

 
 

 Definição Exame 
Clínico 

Exame 
Radiográfico 

Tratamento 

Fratura 
incompleta 

Dentição 
Permanente 

e 
Temporária 

É uma fratura 
não complicada 
de coroa, quando 
atinge apenas 
esmalte sem 
perda de 
fragmento 
(fissura). 

Linha de 
fratura 
vertical, 
horizontal, 
oblíqua. 

 

Se há perda de 
esmalte: limar as 
margens (eliminar 
ângulo). 
Aplicar flúor. 

Fratura 
Coronária 

não 
complicada 

Dentição 
Permanente 

Pode ser de 
esmalte ou 
esmalte e 
dentina. 
Pode ser uma 
fissura (sem 
perda dentária) 
que atinge 
esmalte e 
dentina. 

Testes de 
sensibilidade. 

Radiografias (90°, 
oclusal, lateral). 
Avaliar o 
deslocamento ou 
fratura da raiz. 

Colagem de fragmento. 
Restauração a 
compósito. 

Dentição 
Temporária 

Verificar a relação 
entre a fratura e a 
câmara pulpar. 

Suavizar ângulos. 
Restaurar a compósito. 

Fratura 
coronária 

complicada 

Dentição 
Permanente 

Fratura do 
esmalte, dentina 
e polpa. 
Pode não haver 
perda de 
fragmento, sendo 
uma fissura que 
chega à polpa. 

Testes de 
sensibilidade. 

Radiografias (90°, 
oclusal, lateral). 
Avaliar o 
deslocamento ou 
fratura da raiz. 
Avaliar o grau de 
desenvolvimento 
radicular. 

Capeamento pulpar 
direto, pulpotomia, 
pulpectomia e 
exodontia.O tratamento 
depende da vitalidade 
da polpa exposta, do 
tamanho da exposição, 
tempo da exposição, 
grau de maturação da 
raiz e possibilidade de 
restauração. 

Dentição 
Temporária 

Radiografia para 
determinar a 
extensão da fratura 
e o grau de 
desenvolvimento 
radicular. 

Pulpotomia – estado I e 
II. 
Ca(HO)2. 

Exodontia. 

 

Tabela 6 – Protocolo clínico na fratura coronária.143 
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Protocolo Clínico na Fratura Corono-Radicular 
 

 
 

Definição  Exame 
Clínico 

Exame Radiográfico Tratamento 

Fratura não 
complicada 

 
Fratura de 
esmalte, 
dentina e 
cemento. 
 

Dentição 
Permanente 
e Dentição 
Temporária   Testes de 

Sensibilidade. 
A polpa pode 
estar ou não 
exposta. 

Radiografias (90°, 
oclusal, lateral). 
Avaliar o deslocamento 
ou fratura da raiz. 
Radiografia aos lábios. 
Verificar linhas de 
fratura: vertical (longo 
eixo do dente), oblíqua 
(mais frequente). 

Capeamento pulpar 
direto. 
Pulpotomia. 
Pulpectomia (com ou 
sem atingimento pulpar). 
Eliminar o fragmento da 
margem gengival, para 
que haja retentividade e 
ser possível a 
restauração.  

Fratura 
complicada 

Fratura de 
esmalte, 
dentina, 
cemento e 
polpa. 

Dentição 
Permanente  

 Dentição 
Temporária   

Avaliar a extensão em 
relação à margem 
gengival. 

Exodontia, para evitar 
traumatizar os gérmens 
dos dentes 
permanentes. 

 

Tabela 7 – Protocolo clínico na fratura corono-radicular.143 

 

Protocolo Clínico na Fratura Radicular 
 
 

 Definição Exame 
Clínico 

Exame 
Radiográfico 

Tratamento 

Horizontal 
e 

Oblíqua 
 

Dentição 
Permanente 

Atinge cemento, 
dentina e polpa. 
Fragmento coronário: 
mobilidade, sensível 
à percussão, 
alteração da cor da 
coroa 
(vermelho/cinzento). 
Pode ocorrer no 1/3 
cervical, médio e 
apical. 
1/3 cervical: pior 
prognóstico. 
1/3 apical e 
horizontal: melhor 
prognóstico. 

Fratura da 
raiz 
horizontal ou 
oblíqua. 

Radiografias 
(90°, oclusal, 
lateral). 
Avaliar o 
deslocamento ou 
fratura da raiz. 
Radiografia aos 
lábios. 
Verificar linhas 
de fratura: 
vertical, oblíqua 
ou horizontal. 

Reposicionar o fragmento 
coronário tão rápido 
quanto possível. 
Ferulizar com férula 
flexível durante quatro 
semanas. 
Fratura cervical ferulizar 
durante quatro meses. 
Controlar a cicatriz durante 
um ano e avaliar o estado 
pulpar. 
Caso ocorra necrose, 
efetuar tratamento 
endodôntico do fragmento 
coronário até à linha de 
fratura. 
Prescrever anti-
inflamatórios. 

Dentição 
Temporária 

Fragmento 
coronário 
com 
mobilidade. 

A fratura é mais 
frequente no 1/3 
médio ou apical 
da raiz. 

Extrair o fragmento 
coronário, permanecendo 
o fragmento apical para 
que se reabsorva 
fisiologicamente.  

 

Tabela 8 – Protocolo clínico na fratura radicular.143 

 

Protocolo Clínico na Concussão 
Definição Exame Clínico Exame Radiográfico Tratamento 

Lesão das 
estruturas de 
suporte sem 

mobilidade ou 
deslocamento 

Dente sensível ao toque. 
Sem deslocamento. 
Sem mobilidade. 
Sem sangramento gengival. 
Teste de sensibilidade positivo. 

Nada a assinalar. 
Espaço periodontal 
normal. 

Não necessita de tratamento. 
Controlar a vitalidade pulpar 
durante um ano. 

Procedimento igual para a dentição temporária. 

 

Tabela 9 – Protocolo clínico na concussão.143 
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Protocolo Clínico na Subluxação 
 
 

Definição Exame Clínico Exame 
Radiográfico 

Tratamento 

Dentição 
Permanente Ligeira mobilidade 

sem 
deslocamento. 
Existe 
sangramento 
gengival.  

Dente com sensibilidade ao 
toque. 
Sem deslocamento. 
Com mobilidade. 
Possível sangramento 
gengival. 
Teste de sensibilidade pode 
ser negativo. 

Nada a 
assinalar. 

Férula flexível 
para estabilização. 
Pode ser usada 
durante 2 
semanas. 

Dentição 
Temporária 

Não necessita de 
tratamento. 
Controlo. 

 

Tabela 10 – Protocolo clínico na subluxação.143 

 

Protocolo Clínico na Luxação Extrusiva 
 

 
 

Definição Exame Clínico Exame 
Radiográfico 

Tratamento 

 
Dentiçã

o 
Perman

ente Ocorre um 
deslocamento 
do dente para 
fora do alvéolo. 

Dente com 
deslocamento 
axial para fora 
do osso 
alveolar. 
Muita 
mobilidade. 
Teste de 
sensibilidade 
negativo. 

Espaço 
periodontal 
aumentado 
apicalmente. 

Reposicionar o dente. 
Estabilizar o dente com férula flexível durante 
2 semanas. 

Dentiçã
o 

Tempor
ária 

Avaliar o grau de deslocamento, a 
mobilidade e a formação radicular. 
Para extrusões <3 mm num dente imaturo, 
tentar o reposicionamento ou aguardar o 
alinhamento espontâneo. 
Numa extrusão severa o tratamento de 
eleição é a exodontia. 

 

Tabela 11 – Protocolo clínico na luxação extrusiva.143 

 

Protocolo Clínico na Luxação Lateral 
 

 
 

Definição Exame Clínico Exame 
Radiográfico 

Tratamento 

 
 

Dentição 
Permanente Deslocamento 

numa direção 
diferente da axial. 
Pode vir 
acompanhada de 
fratura alveolar. 

Deslocamento numa 
direção diferente da 
axial. 
Sem mobilidade.  
Percussão com som 
metálico. 
Teste de sensibilidade 
negativo. 

Espaço 
periodontal 
aumentado. 
Visível nas 
radiografias 
oclusais ou 
excêntricas. 

Reposicionar o dente. 
Estabilizar o dente com férula 
flexível durante 4 semanas. 

Dentição 
Temporária 

 
 
Deslocamento 
geralmente para 
palatino.  

Sem interferência oclusal: 
aguardar reposicionamento 
espontâneo. 
Com interferência: 
reposicionar com anestesia 
local. 
Em deslocamentos severos e 
no sentido vestibular, realizar 
exodontia 

 

Tabela 12 – Protocolo clínico na luxação lateral.143 

 



Traumatismos maxilofaciais e dentários – Sua importância médico-legal 
cap. III - O Dano Dentário, Estomatológico e Maxilofacial 

44 
	   	  

Protocolo Clínico na Fratura Alveolar 
 
 Definição Exame Clínico Exame Radiográfico Tratamento 

Dentição 
Permanente Para haver 

fratura 
alveolar teve 
que ocorrer 
uma luxação 
lateral. 

A fratura envolve osso 
alveolar, podendo 
estender-se até ao 
osso adjacente. 
Com mobilidade e 
deslocamento. 
Alteração da oclusão. 
Teste de sensibilidade 
positivo ou negativo. 

Linha de fratura desde o osso marginal até 
ao ápice da raiz. 
A ortopantomografia é importante para 
visualizar a posição das linhas de fratura. 

Reposicionar 
os 
fragmentos. 
Estabilizar o 
segmento 
durante 4 
semanas.  
Prescrever 
anti-
infamatórios. 

Dentição 
Temporária 

Linhas de fratura horizontal em relação aos 
ápices dos dentes temporários e dos seus 
sucessores permanentes. 
Na radiografia lateral visualiza-se um 
deslocamento para vestibular. 

 

Tabela 13 – Protocolo clínico na fratura alveolar. 143 

 

Protocolo Clínico na Avulsão 

Definição  Exame Radiográfico Tratamento 

Avulsão ou 

exarticulação é o 

deslocamento total 

do dente para fora 

do seu alvéolo. 

Dentição 

Temporária 
Essencial para 

comprovar que o 

dente perdido não 

está intruído. 

Não se recomenda reimplantar dentes temporários 

avulsionados. 

Denticão 

Permanente 

O tratamento varia dependendo se o dente foi ou 

não reimplantado antes de chegar ao consultório 

médico-dentário. 
 

Tabela 14 – Protocolo clínico na avulsão. 143 

Protocolo Clínico na Avulsão na Denticão Permanente 
  Tratamento Instruções 

ao paciente 

Dente 
reimplantado 

antes do 
paciente chegar 
ao consultório. 

Dente 
Maturo 

Jato de água, soro fisiológico ou clorohexidina. 
Não extrair o dente. 
Suturar lacerações gengivais. 
Férula flexível durante 2 semanas. 
Antibioterapia sistémica. 
Avaliar necessidade de vacinação antitetânica. 
Tratamento endodôntico radicular 7 a 10 dias depois do reimplante. 

Dieta semi-

sólida 

durante 2 

semanas. 

Escovar com 

escova 

suave depois 

das 

refeições. 

Colutório de 

clorohexidina 

(0,12%) 2 

vezes ao dia 

durante uma 

semana. 

Dente 
Imaturo 

Dente mantido 
em meio de 
conservação 

especial, leite, 
soro ou saliva. 
Tempo extra-
oral seco é 

menor que 60 
minutos. 

Dente 
Maturo 

Lavar dente e alvéolo com soro fisiológico. 
Reimplantar o dente. 
Suturar lacerações gengivais. 
Férula flexível durante 2 semanas. 
Antibioterapia sistémica. 
Avaliar necessidade de vacinação antitetânica. 
Tratamento endodôntico radicular 7 a 10 dias depois do reimplante. 

Dente 
Imaturo 

Tempo extra-
oral seco maior 
que 60 minutos. 

Dente 
Maturo 

Prognóstico complicado. 
Ligamento periodontal necrosado. 
Promover crescimento alveolar. 
Espera-se anquilose e reabsorção da raiz. 
Remover o tecido necrótico aderido. 
Tratamento endodôntico radicular 7 a 10 dias depois do reimplante. 
Lavar o alvéolo com soro fisiológico. 
Submergir o dente numa solução de fluoreto de sódio durante 20 
minutos. 
Reimplantar o dente. 
Suturar lacerações gengivais. 
Férula flexível durante 4 semanas. 
Antibioterapia. 
Vacinação antitetânica se necessário. 

Dente 
Imaturo 

 

Tabela 15 – Protocolo clínico na avulsão na dentição permanente. 143 
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Protocolo Clínico na Luxação Intrusiva 
 Definição Exame Clínico Exame 

Radiográfico Tratamento 

Dentição 
Permanente 

Entrada no 
alvéolo, cuja 
parede pode 
fraturar. 

Dente deslocado 
axialmente para dentro do 
osso alveolar.  
Sem mobilidade. 
Percussão com som 
metálico. 
Teste de sensibilidade 
negativo. 

Espaço periodontal 
pode estar ausente. 
No caso de uma 
luxação grave pode 
ocorrer necrose, 
reabsorção 
radicular, perda de 
osso e anquilose. 

Dentes imaturos: 
aguardar re-erupção até 
3 semanas ou reposição 
ortodôntica. 
Dentes maturos: 
reposição ortodôntica ou 
cirúrgica. 

Dentição 
Temporária 

Exame clinico igual à 
dentição permanente. 
Pode estar a impactar o 
gérmen dentário do 
sucessor. 

Se o ápice deslocado 
para a tábua óssea, 
aguardar re-erupção. 
Se o ápice deslocado 
para o gérmen dentário 
em desenvolvimento, 
realizar exodontia. 

 

 

Tabela 16 – Protocolo clínico na luxação intrusiva. 143 

 

7. Avaliação do dano dentário, estomatológico e maxilofacial em sede de 
Direito Civil, Direito de Trabalho e Direito Penal 
 

O dano dentário, estomatológico e maxilofacial, pode ser avaliado em sede de 

Direito Civil, Direito de Trabalho e Direito Penal. 

A avaliação deste dano em sede de Direito Civil é realizada de acordo com dois 

períodos fundamentais: o período de danos temporários (período que decorre entre a 

data do evento e a data da consolidação médico-legal das lesões) e o período de 

danos permanentes (período que se segue à data da consolidação médico-legal das 

lesões). 

 

No período de danos temporários, consideram-se os seguintes parâmetros de 

dano:  

a) Incapacidade Temporária Geral Total;  

b) Incapacidade Temporária Geral Parcial;  

c) Incapacidade Temporária Profissional Total;  

d) Incapacidade Temporária Profissional Parcial;  

e) Quantum doloris. Esta última é entendida como a dor física, psíquica, moral 

vivida durante o tempo de incapacidade temporária. 

No período de danos permanentes avaliam-se os seguintes danos:  

a) Incapacidade Permanente Geral (a que por vezes se associa o Dano Futuro);  
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b) Rebate Profissional;  

c) Dano Estético;  

d) Prejuízo Sexual;  

e) Prejuízo de Afirmação Pessoal;  

f) Necessidades e outros danos futuros. 

 

A avaliação do dano em sede de Direito de Trabalho é realizada de acordo com 

dois períodos fundamentais: o período de danos temporários (período que decorre 

entre a data do evento e a data da consolidação médico-legal das lesões) e o período 

de danos permanentes (período que se segue à data da consolidação médico-legal 

das lesões). 

No período de danos temporários, consideram-se os seguintes parâmetros de 

dano:  

a) Incapacidade Temporária Profissional Total;  

b) Incapacidade Temporária Profissional Parcial;  

c) No período de danos permanentes avaliam-se os seguintes danos:  

d) Incapacidade Permanente Geral.  

 

A avaliação deste dano em Direito Penal é realizada de acordo com o 

enquadramento jurídico das lesões: 

a) Do evento não resultaram para o examinado quaisquer consequências 

permanentes; 

b) Do evento não resultarão para o examinado, em condições normais, quaisquer 

consequências permanentes; 

c) Do evento resultaram para o examinado as consequências permanentes 

descritas, as quais, sob o ponto de vista médico-legal, (alíneas a) a c) do artigo 

144º do Código Penal); 

d) Do evento resultou, em concreto, perigo para a vida do examinado; 

e) Os dados clínicos apurados e atrás descritos configuram uma situação de 

perigo para o examinado, requerendo, por isso, a adoção de medidas 

psicossociais tendentes a assegurar a sua proteção. 

f) Na ausência de lesões e de informações clínicas, o perito não tem elementos 

para se pronunciar médico-legalmente sobre as consequências da eventual 

ofensa à integridade física. 
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8. Tabela Nacional de Incapacidades por Acidentes de Trabalho e 
Doenças Profissionais (Decreto-Lei n.º 352/2007, de 23 de Outubro, Anexo 
I)1 
 

Apesar do Código de Hamurabi fazer alusão aos elementos dentários, atribuindo-

lhes importância, no caso de fratura dos mesmos, em Portugal, a legislação não é 

explícita no que diz respeito aos elementos dentários, deixando ao critério dos peritos 

a classificação e estabelecimento da gravidade das lesões, visando o seu 

enquadramento no contexto médico-legal. 

Em tais situações, na prática pericial, são utilizadas tabelas, cujo conteúdo 

fundamenta o relatório médico-legal, sendo os valores constantes na lei de acidentes 

do trabalho. 

É do conhecimento geral que a atual TNI por Acidentes de Trabalho e Doenças 

Profissionais, designado Decreto-Lei n.º 352/2007, Anexo I (publicado no Diário da 

República, I Série, N.º 204) de 23 de Outubro, Anexo I1 (Anexo 1), que revoga o 

Decreto-Lei n.º 341/93144, de 30 de Setembro, e aprovou a Tabela de Avaliação de 

Incapacidades em Direito Civil, Anexo II2 (Anexo 2). Consideramos que o Capítulo XV 

– Estomatologia, requer especial atenção, na redefinição de algumas regras da 

avaliação do dano dentário, estomatológico e maxilofacial. 

Destacam-se aqui alguns aspetos com os quais não concordamos e que servem 

de base à proposta que apresentamos na Tabela 17. 

 
Alínea Descrição Valor Comentários 

Instruções 

gerais: 

a) 

b)  

c) 

A incapacidade temporária 

parcial por lesões dentárias só 

pode resultar de: 

 

a) Fraturas coronais, que 

alcancem a câmara pulpar; 

 

b) Fraturas das raízes em que o 

traço de fratura esteja ao nível 

do terço coronal e terço médio; 

 

c) Luxação dentária. 

 

  

Nas situações das alíneas a) e c) pode haver 

restauração do dente ”in situ”, enquanto na 

segunda a evolução é para a extração 

dentária e, neste caso, aplica-se a taxa 

correspondente à perda de dente, ou seja, 

incapacidade parcial permanente. 

A incapacidade parcial permanente pode ser 

também atribuída por lesões maxilofaciais 

parciais. A tabela deveria ter em consideração 

os diversos tipos de traumatismos que 

existem ao nível das estruturas dentárias, e 

deveria de considerar, a classificação de 

traumatismos dentários da OMS, acima 
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mencionada, e deste modo atribuir uma 

incapacidade para cada lesão estabelecida. 

1.2.4.2 A perda de um ou dois dentes 

não prejudica a capacidade de 

mastigação ou da fonação, 

salvo para determinadas 

profissões, tais como cantores, 

músicos de instrumentos de 

sopro e, eventualmente, 

locutores, em especial se forem 

os dentes anteriores. 

 É claro que não concordamos com esta 

afirmação, pois, é sabido, o quanto a 

ausência de dentes prejudica a qualidade de 

vida, particularmente as funções da 

mastigação e da fonação, ainda mais se 

destacarmos os incisivos centrais 

superiores.135, 145-7 

 

1.2.4.2 

a) 

A perda dos oitavos dentes 

(dentes do siso) 

0,00 Este dente desempenha um papel crucial 

quando serve de apoio quer numa prótese 

parcial removível (inferior ou superior, acrílica 

ou esquelética) com a fixação de gancho, ou 

numa prótese fixa, ao tornar-se pilar de uma 

ponte. Uma situação em que este dente se 

destaca diz respeito às Classes II 

ortodônticas, em que ao invés do Ortodontista 

optar por extrair os segundos pré-molares. 

Pode optar por extrair os segundos molares, 

ficando o terceiro molar a ocupar a função do 

segundo molar. Esta última situação ocorre, 

só se o dente do siso apresentou um trajeto 

eruptivo favorável e as alterações de forma 

estão excluídas.145-8 

 

Tabela 17 –  Considerações à Tabela Nacional de Incapacidades em Direito do Trabalho e 

Doenças Profissionais (Decreto-Lei n.º 352/2007, de 23 de Outubro, Anexo I)1. 

 

Consideramos que estas sugestões devem ter-se em conta nas revisões futuras da 

tabela, de modo a prevenir erros periciais e avaliações incorretas. 

 

9. Tabela de Avaliação de Incapacidades em Direito Civil (Decreto-Lei n.º 
352/2007, de 23 de Outubro, Anexo II)2 

 

No que diz respeito à Tabela de Avaliação de Incapacidades em Direito Civil2, esta 

apresenta parâmetros de avaliação completamente díspares da Tabela de Avaliação 

de Incapacidades em Direito de Trabalho e Doenças Profissionais1, e por tal, 

apresentamos algumas considerações (Tabela 18). 



Traumatismos maxilofaciais e dentários – Sua importância médico-legal 
cap. III - O Dano Dentário, Estomatológico e Maxilofacial 

49 
	   	  

 

C. Estomatologia (7. Estomatologia) 

Código Descrição Valor Comentários 

 A colocação de implantes 

determina apenas a atribuição 

de uma taxa entre 1 e 3. 

 Consideramos necessária uma maior 

especificação relativa a esta atribuição. 

Sc0701 Edentação completa 

insuscetível de correção por 

prótese. 

 

20 a 28 

Consideramos que a quantificação para casos 

como este é insuficiente.  

Na atualidade, devido aos avanços tecnológicos 

da saúde, raros são os casos em que tal 

acontece, pois, é possível reconstruir indivíduos 

que ficaram completamente mutilados, onde já 

é abordada a hipótese do transplante facial. 

 

 

 

 

 

Sc0702 

Sc0703 

Perda de dente insuscetível de 

correção por prótese. 

 

 

 

Incisivo ou canino. 

Pré-molar ou molar. 

 

 

 Na atualidade, devido aos avanços tecnológicos 

da saúde, raros são os casos em que tal 

acontece, pois, é possível reconstruir indivíduos 

que ficaram completamente mutilados, onde já 

é abordada a hipótese do transplante facial. 

1 

1.5 

Pela transcrição deduz-se que o dente do siso 

(terceiro molar) é quantificado com o valor 1.5, 

o que levanta dúvidas, na medida em que no 

Anexo I, do Decreto-Lei 352/20071, é atribuído 

o valor zero. 

O mesmo acontece em relação ao canino que é 

quantificado com o mesmo valor que o incisivo, 

com o qual não concordamos. 

Sc0704 

Sc0705 

 

 

Sc0706 

 

Disfunções mandibulares. 

Limitação da abertura bucal 

igual ou inferior a 10 mm. 

Limitação da abertura bucal 

entre 10 e 30 mm. 

Limitação da abertura bucal 

entre 31 e 40 mm. 

(atendendo à bilateralidade, 

fenómenos dolorosos e 

perturbação da função). 

21 a 30 

6 a 20 

 

 

até 5 

 

A quantificação é diferente em relação aos 

valores atribuídos no Anexo I da TNI1. 

Consideramos que deveria de ser abordado o 

índice de Helkimo.149 

 

Sc0707 Perturbação pós-traumatica da 

oclusão dentária ou da 

articulação temporomandibular 

(segundo a repercussão sobre a 

2 a 10 A interpretação e quantificação é 

completamente diferente do Anexo I da TNI1 

que distingue entre unilateral e bilateral. 



Traumatismos maxilofaciais e dentários – Sua importância médico-legal 
cap. III - O Dano Dentário, Estomatológico e Maxilofacial 

50 
	   	  

mastigação, a fonação e as 

algias). 

Sc0708 Amputação da parte móvel a 

língua 

(tendo em consideração a 

repercussão sobre a palavra, a 

mastigação e a deglutição, 

segundo a importância das 

perteurbações) 

3 a 30 Não compreendemos a forma dispare com que 

são classificadas as lesões, assim como a 

quantificação do dano, entre os anexos I e II da 

TNI. 

 

Tabela 18 – Considerações à Tabela de Avaliação de Incapacidades em Direito Civil (Decreto-

Lei n.º 352/2007, de 23 de Outubro, Anexo II)2. 
 

O que se torna incompreensível é que a Tabela de Avaliação de Incapacidades em 

Direito Civil, Anexo II2, tem muito menos parâmetros a ser avaliados no que diz 

respeito à quantificação de danos e apresentar valores díspares naquelas que são 

mencionadas em comum com a Tabela de Avaliação de Incapacidades em Direito de 

Trabalho e Doenças Profissionais, Anexo I1.  

Trata-se de uma situação que urge ser corrigida pelos erros periciais que implica, 

conduzindo a avaliações destituídas do rigor que as deve caraterizar e potencialmente 

geradora de significativas injustiças. 

 
10. Registos Clínicos 
 

Consideramos importante a existência em todos os consultórios, unidades 

hospitalares e serviços de saúde, fichas clínicas estruturadas com todos os elementos 

a recolher na avaliação dos casos de traumatismos maxilofaciais e dentários, 

contribuindo deste modo para que todos os detalhes sejam registados de uma forma 

padronizada.150 

As lesões ao nível da cavidade oral estão frequentemente associadas a 

traumatismos na região maxilofacial, como foi elaborado no capítulo II (Trauma) desta 

Tese. Considerando este facto, a falta da anotação ou anotação incompleta prejudica 

a determinação do nexo de causualidade entre a lesão dentária ea sua causa, de 

forma a que se possa assim verificar e indicar a necessidade de tratamento dos 

prejuízos funcionais, estéticos e até psicológicos advindos do trauma.  

Nos tempos contemporâneos,  desenvolveu-se o registo clínico dentário mediante 

a utilização de softwares eletrónicos, e  tornou-se um passo importante na gestão 
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eficiente da saúde oral dos pacientes e na maximização da qualidade dos atos 

clínicos, pois para além de permitir arquivar conjuntamente o processo administrativo, 

o processo clínico e os exames auxiliares de diagnóstico, facilita a cedência dos 

mesmos ao paciente e a partilha com outros profissionais de saúde.151-2 

A documentação clínica produzida em decorrência das reabilitações orais possui 

um caráter primordialmente clínico pois possibilita a consulta sobre o estadio em que 

se encontram os procedimentos executados. Entretanto, em determinadas situações, 

as informações contidas nesta documentação podem possuir relevante valor legal, 

possibilitando o esclarecimento de questões judiciais nas diversas áreas do Direito. 

Nos casos de identificação de indivíduos totalmente desdentados, o profissional deve 

ter o cuidado de registar a maior quantidade de detalhes possíveis sobre as 

particularidades anatómicas orofaciais do paciente e sobre os trabalhos protéticos 

efetuados, uma vez que os elementos dentários estão ausentes. 

Os Médicos Dentistas, os Estomatologistas e os Cirurgiões Maxilofaciais, devem 

cumprir as suas obrigações éticas e legais relacionadas com o registo de informações 

acerca dos tratamentos realizados, visando resguardar o exercício profissional e 

subsidiar adequadamente os exames periciais em casos de pacientes vítimas de 

traumatismos maxilofaciais e dentários.153 

Desta forma, é imprescindível que o Médico Dentista, o Estomatologista e o 

Cirurgião Maxilofacial anotem cuidadosamente estas informações, garantindo o direito 

à reabilitação oral, e consequentemente à reintegração do seu paciente, já para  não 

nos reportarmos às questões de responsabilidade profissional do ponto de vista civil. 

 

11. Registo Fotográfico 
 

A Fotografia Forense é um importante ramo da Medicina Legal, que tem como 

objetivo fornecer respostas à investigação criminal e à justiça. Aplica as imagens como 

reproduções exatas obtidas em diferentes registos médico-legais, que vão desde 

lesões e/ou sequelas corporais nas vítimas, a vestígios biológicos, locais de crime, e 

até a cenários de catástrofe. Por tudo isto, é parte integrante da cadeia de custódia 

que valoriza o transporte das imagens obtidas com a máxima precisão, assim como, é 

essencial ter uma sólida compreensão do protocolo para fotografar. 

A técnica de fotografia assegura o registo claro e preciso das lesões, 

proporcionando segurança no cuidado prestado aos pacientes e na monitorização das 
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intervenções terapêuticas. Uma fotografia fornece um registo objetivo da lesão e dos 

tecidos circundantes para documentar os estados inicial e final.  

Os registos fotográficos e a gravação de imagens, são extremamente úteis na 

documentação das lesões, de acordo com a finalidade jurídica e como parte do 

processo clínico do paciente. No entanto, a questão da autorização (consentimento 

informado, livre e esclarecido) para a sua recolha não deve de ser descurada. As 

fotografias realizadas devem ser de boa resolução e devem documentar de forma 

precisa as lesões exibidas para efeitos da preservação da prova.154 

A série fotográfica a realizar, deve incluir uma fotografia frontal e em perfil da face, 

e uma fotografia em repouso e em sorriso da face, para a identificação do indivíduo.  

As fotografias digitais são usadas com frequência para o registo da condição do 

paciente pré-tratamento de reabilitação e facilitam o diagnóstico e o plano de 

tratamento. Em conjunto com os modelos de estudo, os exames radiográficos e o 

exame clinico as fotografias digitais facilitam a definição das técnicas operatórias. 

Devem ser obtidas fotografias intra-orais e extra-orais no momento da avaliação pré-

tratamento, no momento de acabamento, mas sobretudo em diferentes fases do 

tratamento para uma articulação ideal (face às expetativas) entre o paciente, o clinico 

e o técnico de prótese do laboratório dentário.155 

Quando nos referimos às fotografias em casos de traumatismo maxilofaciais e 

dentários, um outro aspeto relevante a ter em consideração é que devem ser 

registadas pelo menos 3 imagens de cada lesão, com diferentes aproximações, ou 

seja, longo alcance, médio alcance e plano aproximado e com destaque (close-up).  

As fotografias devem efetuar-se com uma escala de cores (para documentar com 

fidelidade a representação da cor nas fotografias). Deve também obter-se uma 

fotografia sem qualquer escala e outra com uma escala e neste sentido indicamos 

como referência a Escala n.º 2 da American Board of Forensic Odontology (ABFO).156 

As imagens devem ser arquivadas mantendo a ordem em que foram realizadas, e 

em cada uma deve constar o número identificativo do processo, data e hora da 

execução, com respetiva descrição anatómica da sua localização e o nome do perito 

em fotografia forense. 

Em alguns casos pode ser aconselhado o registo da fotografia, de modo a que o 

ângulo da objetiva fique diretamente sobre a lesão e perpendicular ao plano da lesão, 

para evitar distorção e assim possibilitar a sua mensuração. 

Todos estes procedimentos só terão valor em termos de prova se houver garantia 

da preservação da cadeia de custódia. 
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Atualmente, com a inovação tecnológica e a capacidade das máquinas digitais 

captarem imagens que configuram provas, são de suma importância à preparação dos 

profissionais sobre as melhores técnicas, equipamentos e ambientes para obtenção de 

imagens que possam ser utilizadas nos meios académicos e científicos e pelos órgãos 

de justiça.157 

Nesse contexto, torna-se necessário que os profissionais de saúde, e 

especificamente, os Médicos Dentistas, Estomatologistas e Cirurgiões Maxilofaciais, 

adquiram capacidade e habilidades para realizar fotografias de acordo com critérios 

técnicos de iluminação ambiental, bem como de posicionamento, distanciamento e 

preparação do paciente. Ainda, outros critérios importantes a serem considerados no 

uso de fotografia na saúde são os aspetos éticos relacionados à divulgação e 

veiculação de imagens, bem como as técnicas de registo e arquivo das fotografias e o 

consentimento informado (conforme disposto no Artigo 79.º do Código Civil - Direito à 

Imagem) do paciente ou do representante legal para a obtenção do mesmo.158 
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Capítulo IV. Objetivos	  

 

Foram estipulados os seguintes objetivos: 

a) Caraterizar a epidemiologia, gravidade, mortalidade e morbilidade dos 

traumatismos dentários e maxilofaciais numa população de politraumatizados 

graves; 

b) Analisar os aspetos médico-legais (dano corporal) dos mesmos traumatizados. 

c) Alertar para a necessidade de prevenção contra a sinistralidade rodoviária; 

d) Justificar essa necessidade pela melhoria da qualidade de vida da população; 

e) Sensibilizar as autoridades competentes para a necessidade de proteção à vítima; 

f) Enfatizar da importância da humanização dos cuidados de saúde nos doentes 

politraumatizados; 

g) Alertar para a importância dos registos clínicos na identificação médico-legal na 

aferição de indemnizações de danos patrimoniais e extrapatrimoniais dos 

sinistrados; 

h) Propor uma nova tabela de avaliação de incapacidades para o dano dentário, 

estomatológico e maxilofacial. 
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Capítulo V. Materiais e Métodos 
 

 

1. Projeto de Investigação 
 

O projeto de investigação inserido no Departamento de Ensino, Formação e 

Investigação (DEFI) do HSA-CHP, intitulado Traumatismos maxilofaciais e 

dentários – sua importância médico-legal, deu origem a esta Tese e foi aprovado 

com parecer favorável, pelo Conselho de Administração do HSA-CHP (Anexo 3) e pela 

Comissão de Ética para a Saúde do HSA-CHP (Anexo 4). 

Utilizou o registo prospetivo de doentes politraumatizados graves da UCIP 

(Unidade de Cuidados Intensivos Polivalente), que usa a metodologia TRISS27 (ISS28, 

AIS30-5 e RTS36-7) para a análise da severidade.  

O estudo foi complementado com a consulta dos processos clínicos, as consultas 

de follow-up aos 6 meses, a entrevista telefónica e a entrevista domiciliária, após a alta 

clínica.  

 

2. Critérios de Inclusão 
 
 O critério de inclusão foi ter lesão anatómica na face e Abbreviated Injury Scale 

(AIS)30-5 na região Face≥1, decorrente do traumatismo. 

  O estudo inclui indivíduos de idade igual ou superior a 13 anos, pois o HSA-CHP 

não é um hospital de referência para o trauma pediátrico. 

 

3. Critérios de Exclusão 
 

Foram excluídos 15 politraumatizados no âmbito da avaliação do dano em sede de 

Direito Civil, 1 em Direito de Trabalho e 1 em Direito Penal, por não responderem a 

qualquer contacto telefónico e no domicílio. 

 

4. População de Estudo e Amostra 

 

Entre Agosto de 2001 e Dezembro de 2007 admitiram-se na SE do HSA-CHP, 

1229 doentes politraumatizados graves, dos quais 251 apresentaram traumatismos 
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maxilofaciais e dentários e que foram seguidos no HSA-CHP e noutras unidades 

hospitalares até à data da alta clínica que se registou em Setembro de 2012. 

Foram consultamos os relatórios de autópsia médico-legal, realizadas na 

Delegação Norte do INMLCF, dos politraumatizados falecidos durante o internamento 

no HSA-CHP. 

 

 

5. Consentimento Informado, Livre e Esclarecido 
 

Todos os participantes (Anexo 10) ou o seu representante legal (Anexo 11) deram 

o seu Consentimento Informado, Livre e Esclarecido na condução do estudo científico. 

Foi igualmente obtido o Consentimento para o uso e cedência de imagem, de acordo 

com o artigo 79.º do Código Civil158, a todos os participantes (Anexo 12) ou o seu 

representante Legal (Anexo 13). Este assentou numa decisão informada, livre e 

esclarecida sobre a natureza, implicações e riscos da participação. A decisão foi 

manifestada de forma escrita, datada e assinada por todos os indivíduos capazes de o 

fazer, ou o representante legal em caso de impossibilidade do próprio.  

Foram seguidas as diretrizes éticas internacionais para a investigação envolvendo 

seres humanos (Council for International Organizations of Medical Sciences, em 

colaboração com a Organização Mundial da Saúde, Genebra, 1993159) e a Convenção 

para a Proteção dos Direitos do Homem e da Dignidade do Ser Humano face às 

aplicações da Biologia e da Medicina (Convenção de Oviedo, 1997160), no que for 

aplicável. 

 Foi obtido o parecer favorável do Conselho de Administração do HSA-CHP (Anexo 

3) e o parecer da Comissão de Ética para a Saúde do HSA-CHP (Anexo 4) para a 

realização do Projeto de Investigação. 

 
6. Questões 
 

As seguintes questões foram formuladas e foram testadas após análise dos dados 

recolhidos: 

a) Questão 1 - A caracterização dos traumatismos maxilofaciais e dentários em 

Portugal são sobreponíveis aos resultados europeus? 

b) Questão 2 - A Tabela Nacional de Incapacidades por Acidentes de Trabalho e 

Doenças Profissionais e a Tabela Nacional de Avaliação em Direito Civil                       
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(Decreto-Lei n.º 352/2007, de 23 de Outubro, Anexo I e II)1-2 (Anexos 1 e 2) é 

uma ferramenta válida na análise do dano dentário, estomatológico e 

maxilofacial em sede de Direito Civil, Direito de Trabalho e Direito Penal, em 

Portugal? 

 

7. Materiais  
 
 Dados recolhidos por: 

a) Entrevista telefónica (Anexo 6).  

b) Entrevistas domiciliárias em sede de Direito Civil, Direito de Trabalho e Direito 

Penal (Anexos 7, 8, e 9).  

c) Questionários (tabelas, quadros e gráficos construídos a partir da recolha e 

reorganização de dados) 

d) Consulta dos processos clínicos dos doentes; 

e) Observação e estudo dos doentes da UCIP do HSA-CHP; 

f) Consulta do registo prospetivo da UCIP do HSA-CHP; 

g) Consulta de bibliografia diversa. 

 

Uma das estratégias fundamentais para este trabalho, em termos metodológicos, 

incluiu o recurso a inquéritos que foram respondidos voluntariamente e anonimamente 

a todos os politraumatizados que sobreviveram. 

Estes inquéritos foram desenvolvidos para este projeto e a autora desta Tese 

contactou cada politraumatizado no domicílio “per se”, para os preencher o que 

aconteceu ordeiramente e sem restrições. 

Inicialmente, após entrevista telefónica, verificou-se que a adesão dos 

politraumatizados à participação na consulta (após a alta clínica) para a realização das 

entrevistas em sede de Direito Civil, Direito de Trabalho e Direito Penal no HSA-CHP 

foi escassa, devido a questões de logística e a questões económicas advindas da 

deslocação. Devido a este facto, optou-se pela deslocação “per se” da doutoranda ao 

domicílio para a recolha dos dados. 

Sublinha-se que os inquéritos não são uma prova clínica pelo que os 

politraumatizados poderão ter fornecido informações que não são verdadeiras. Não 

foram consultados somente os processos clínicos mas também a base de dados de 

registo prospetivo da UCIP do HSA-CHP. 
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8. Métodos 
 

a) Analisou-se os traumatismos na região da face segundo a metodologia 

TRISS27 (ISS28, AIS30-5 e RTS36-7) para a análise da severidade;  

b) Classificou-se a ausência das peças dentárias da maxila e mandibula segundo 

a nomenclatura da FDI (Federation Dentaire International)161. 

c) Reorganização de dados (construção de tabelas, quadros e gráficos); 

d) Análise estatística. 

9. Análise Estatística   

 

a) Reorganização e descrição dos dados: 

As variáveis categóricas são descritas através de frequências absolutas e relativas, 

as variáveis contínuas são descritas através da média e do desvio padrão ou da  

mediana e percentis, em função da simetria da sua distribuição. 

b) Inferências: 

Foram testadas hipóteses sobre a distribuição de variáveis contínuas, através da 

utilização dos testes não paramétricos de Mann-Whitney e de Kruskal-Wallis, em 

função da natureza das hipóteses testadas. Para testar hipóteses sobre a 

independência de variáveis categóricas foram aplicados o teste de Qui-quadrado de 

independência ou o Teste Exacto de Fisher, conforme apropriado.  

Em todos os testes de hipóteses foi utilizado o nível de significância de 5% 

(α=0,05).  

A análise estatística foi realizada com auxílio do programa SPSS 22.0®.
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Capítulo IV. Resultados  

 

Os acidentes de viação são a doença social mais grave, porque 
fazem perder mais esperança de vida nos países industrializados 
ou em vias de desenvolvimento, do que qualquer coisa. 

J. Pinto da Costa, 2004 

 

1. Amostra Total 

A partir da base de dados do registo prospetivo da UCIP do HSA-CHP, obtiveram-se 

os seguintes resultados abaixo mencionados: 

  Frequência Percentagem Percentagem Válida Percentagem Cumulativa 

N Não 978 79,6 79,6 79,6 

  Sim 251 20,4 20,4 100,0 

  Total 1229 100,0 100,0  

 
Tabela 19 – Doentes politraumatizados (n=1229) com trauma da face (n=251). 

 

Verificou-se a partir da Tabela 19 que, no período compreendido entre agosto de 

2001 e dezembro de 2007, deram entrada na SE do HSA-CHP um total de 1229 

politraumatizados graves, dos quais 251 (20,4%) sofreram traumatismos na região da 

face.  

 
 Face Total 

  Não Sim Não 

Sexo Feminino Valor 217 38 255 

% com face 22,2% 15,1% 20,8% 

Masculino Valor 761 213 974 

% com face 77,8% 84,9% 79,2% 

Total Valor 978 251 1229 

% com face 100,0% 100,0% 100,0% 
 

p = 0,021 (Teste Qui-quadrado de Pearson) 

Tabela 20 – Distribuição dos politraumatizados por sexo. 

 

Houve um predomínio de politraumatizados do sexo masculino, com 213 casos 

(84,9%) sobre o feminino, com 38 casos (15,1%), representados na Tabela 20. A 

percentagem de pacientes com traumatismo da face do sexo masculino mostrou-se 

muito superior, quando comparada com a percentagem total dos politraumatizados do 

sexo masculino que deram entrada na SE no HSA-CHP. 
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Face Total 

Não Sim Não 

Tipo de lesão: 

Aberta/Fechada 

Aberta Valor 69 13 82 

% com face 7,1% 5,2% 6,7% 

Fechada Valor 909 238 1147 

% com face 92,9% 94,8% 93,3% 

Total Valor 978 251 1229 

% com face 100,0% 100,0% 100,0% 

p = 0,288 (Teste Qui-quadrado de Pearson) 

Tabela 21 – Caracterização da amostra segundo o tipo de lesão (aberta/fechada) nos politraumatizados. 
 

Ao analisar a Tabela 21, constatou-se que a lesão fechada registou o maior 

número de casos (238) no total dos politraumatizados graves que deram entrada na 

SE do HSA-CHP, representando cerca de 94,8% do total de politraumatizados com 

traumatismos na face, um valor ligeiramente superior ao total dos politraumatizados 

correspondente a 93,3%. 

Da análise dos dados da Tabela 22 (Anexo 14), que caracterizou a amostra 

segundo o sexo, a idade,  a faixa etária, o distrito, a nacionalidade, a afinidade 

populacional e o hospital 1 (na amostra total, nos sobreviventes, nos óbitos após alta e 

nos óbitos durante o internamento com autópsia na Delegação Norte do INMLCF), 

constatou-se que as idades variaram entre os 13 e os 86 anos, com uma mediana de 

48 anos. Da amostra total, 156  pacientes politraumatizados graves sobreviveram e no 

que concerne ao total dos óbitos, 14 correspondeu ao valor mínimo e 86 o valor 

máximo encontrado.  

A afinidade populacional caucasiana registou a totalidade dos casos, com 251 

indivíduos. A distribuição por faixas etárias permitiu concluir que a faixa etária dos 30 

aos 39 anos foi aquela onde se registaram mais ocorrências (41 politraumatizados), 

correspondendo a 16,34% do total da amostra.  

Verificou-se que, das 109 vítimas, cerca de 43,43% pertenciam ao distrito do Porto, 

aparecendo deste modo como o distrito mais afetado, quer a nível de ocorrências 

como também no que diz respeito aos óbitos. Em sentido inverso, constatou-se que no 

distrito de Viana do Castelo ocorreram menos politraumatismos com apenas 2 casos 

correspondentes a 0,8%. Apenas 7 dos 251 indivíduos não eram portugueses, fato 

que leva a concluir que a nacionalidade portuguesa corresponde à mais predominante 

na amostra, com uma percentagem de 97,21%. Será pertinente referir que 2 

indivíduos de nacionalidade ucraniana faleceram durante o internamento. Concluiu-se 
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ainda que, da amostra total, 165 indivíduos passaram por outro hospital antes de 

darem entrada na SE do HSA-CHP, isto é, mais de ¾ (65,74%) dos politraumatizados. 
Face Não Sim Total 

Idade  n 978 251 1229 

 Média 45 39 44 

 
Desvio 

Padrão 
21 19 20 

 Mínimo 11 13 11 

 Máximo 100 86 100 

 Percentil 25 26 23 26 

 Mediana 43 38 41 

 Percentil 75 62 52 60 
 

p<0,001 (Teste t-Student para amostras independentes) 
	  

Tabela 23 – Caracterização da amostra segundo a idade dos politraumatizados. 

 

Constatou-se, a partir da Tabela 23, que a média de idades dos pacientes com 

politraumatismos na face foi de 39 anos, um valor inferior à média de idades dos 

restantes politraumatizados (44 anos). A idade dos politraumatizados graves com 

trauma da face variou entre os 13 e os 86 anos. Relativamente ao total dos 

politraumatizados, as idades encontram-se entre os 11 e os 100 anos de idade. 

A Tabela 24 (Anexo 15) caracterizou os doentes segundo a ocorrência (ano, mês, 

dia da semana e intervalo horário) do  traumatismo e os dias de internamento, 

verificou-se que o ano de 2004 foi aquele em que sucederam mais acidentes com 57 

ocorrências que resultaram em 26 óbitos. Em sentido inverso, no ano de 2001, 

registou-se um menor número de acidentes, ou seja, 8 (3,19%), com 4 vítimas mortais. 

Os anos de 2003 e 2005 registaram praticamente o mesmo número de acidentes, com 

41 e 43 respetivamente. O mês em que se verificou uma maior numero de acidentes 

foi setembro, com 32 casos, correspondendo a 12,75% do total. Pelo contrário, o mês 

de dezembro registou apenas 10 acidentes (3,98%). Em relação às vítimas mortais, 

julho foi o mês em que se registou o número mais elevado de óbitos durante o 

internamento (8 óbitos) e pelo contrário, em janeiro não se registou nenhuma vítima 

mortal. O mês em que ocorreu maior número de óbitos após alta foi outubro, com 7 

vítimas mortais correspondentes a uma percentagem de 17,94%. 

O domingo foi o dia da semana em que ocorreram mais traumatismos registando 

55 ocorrências. Verificou-se pela junção dos dias da semana (domingo, quarta-feira e 

sábado) um total de 136 vítimas, ou seja, mais de metade da amostra (54,19%). O dia 

da semana em que se registou menos vítimas foi a terça-feira, com 27 



	   	   	  
Traumatismos maxilofaciais e dentários – Sua importância médico-legal 

cap. VI – Resultados	  
	  

70 
	  

politraumatizados (10,76%). No que concerne aos óbitos em internamento, o domingo 

foi o dia da semana que prevaleceu, registando 16 ocorrências (28,58%). 

Ocorreram acidentes em todos os períodos horários. O intervalo de tempo 

compreendido entre as 14h01 e as 18h00 foi o que registou maior número de 

acidentes com 56 politraumatizados (22,31%). Pelo contrário, o período das 06h01 às 

08h00 foi o que registou menor número de acidentes com 9 politraumatizados (3,58%).  

Relativamente às vítimas mortais, o intervalo horário compreendido entre as 00h00 

e as 06h00, foi responsável por 25% dos óbitos. Pelo contrário, o período 

compreendido entre as 06h01 e as 08h00 foi aquele onde sucederam menos vítimas 

mortais, com 3 (5,36%) casos. A mediana de dias de internamento hospitalar foi de 32 

dias, com um máximo 235 dias de internamento. Relativamente à mediana de dias de 

internamento em Cuidados Intensivos (CI), esta foi de 15 dias com um máximo de 33 

dias.  

 
Causa da Lesão Total  

(n=251) 

Sobreviventes 

(n=156) 

Óbitos Após 

Alta (n=39) 

Óbitos em Internamento c/ 

autópsia INMLCF (n=56) 

Acidente Viação, n (%)     

Sim 161 (64,14) 104 (66,67) 27 (69,23) 30 (53,57) 

Não 90 (35,86) 52 (33,33) 12 (30,77) 26 (46,43) 

Acidente Trabalho, n (%)     

Sim 39 (15,54) 32 (20,51) 3 (7,69) 4 (7,14) 

Não 212 (84,46) 124 79,49) 36 (92,31) 52 (92,86) 

Acidente Doméstico, n (%)     

Sim 21 (8,37) 9 (5,77) 8 (20,51) 4 (7,14) 

Não 230 (91,63) 147 (94,23) 31 (79,49) 52 (92,86) 

Agressão, n (%)     

Sim 16 (6,37) 10 (6,51) 1 (2,56) 5 (8,93) 

Não 235 (93,63) 146 (93,59) 38 (97,44) 51 (91,07) 

Acidente Ferroviário, n (%)     

Sim 1 (0,40) 0 (0) 0 (0) 1 (1,79) 

Não 250 (99,60) 156 (100,0) 39 (100,0) 55 (98,21) 

Acidente Desportivo, n (%)     

Sim 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Não 251 (100,0) 156 (100,0) 39 (100,0) 56 (100,0) 

Acidente Aéreo, n (%)     

Sim 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Não 251 (100,0) 156 (100,0) 39 (100,0) 56 (100,0) 

Acidente - Outros, n (%)     

Sim 8 (3,19) 4 (2,56) 1 (2,56) 3 (5,36) 

Não 243 (96,81) 152 (97,44) 38 (97,44) 53 (94,64) 

 
Tabela 25 – Causa da lesão nos politraumatizados. 
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Pela Tabela 25, verificou-se que a causa de lesão mais frequente foi o acidente de 

viação com 161 (64,14%) casos, que registou também o maior número de óbitos. 

 
 

Causa da Lesão: Queda 
Total 

(n=59) 

Sobreviventes 

(n=25) 

Óbitos Após Alta 

(n=9) 

Óbitos em Internamento c/ 

autópsia INMLCF (n=10) 

Queda ≤2 metros, n (%) 28 (47,46) 6 (24,0) 5 (55,56) 2 (20,0) 

Queda> 2 metros, n (%) 31 (52,54) 19 (76,0) 4 (44,44) 8 (80,0) 
 

Tabela 26 – Causa da lesão (queda) nos politraumatizados. 
 

 

No que diz respeito às quedas (causa da lesão), através da Tabela 26, observou-

se que cerca de 59 politraumatizados sofreram quedas e, em 52,54% dos casos, 

ocorreram a uma altura superior a 2 metros.  

Verificou-se a partir da Tabela 27 (Anexo 16) que, relativamente à etiologia 

médico-legal nos acidentes de viação, 14,34% dos indivíduos foram projetados e 

6,37% ficaram encarcerados. Verificou-se que o tipo de acidente de viação mais 

prevalente (14,34%) foi o atropelamento, enquanto o despiste e colisão tiveram 

valores equivalentes, com 7,57%. Por outro lado, os que tiveram maior percentagem 

de óbitos em internamento foram a colisão e o despiste, com 23,21% e 26,79%, 

respetivamente. 

Etiologia Médico-Legal – Acidente de 
Trabalho 

Total 
(n=251) 

Sobreviventes 
(n=156) 

Óbitos 
Após Alta 

(n=39) 

Óbitos em 
Internamento c/ 

autópsia INMLCF 
(n=56) 

Acidente Trabalho, n (%)     

Sim 39 (15,54) 32 (20,51) 3 (7,69) 4 (7,14) 

Não 212 (84,46) 124 79,49) 36 (92,31) 52 (92,86) 

Acidente Trabalho – Queda, n (%)     

Sim 21 (8,37) 16 (10,26) 2 (5,13) 3 (5,36) 

Não 230 (91,63) 140 (89,74) 37 (94,87) 53 (94,64) 

Acidente de Trabalho - Acidente 
Viação, n (%) 

    

Sim 12 (4,78) 12 (7,69) 0 (0) 0 (0) 

Não 239 (95,22) 144 (92,31) 39 (100,0) 56 (100,0) 

Acidente Trabalho – Outros, n (%)     

Sim 6 (2,39) 4 (2,56) 1 (2,56) 1 (1,79) 

Não 245 (97,61) 152 (97,44) 38 (97,44) 55 (98,21) 

Tabela 28 – Etiologia médico-legal nos acidentes de trabalho (n=251). 

 

Vizualizou-se a partir da Tabela 28, um total de 39 politraumatizados vítimas de 

acidentes de trabalho. O tipo de acidente de trabalho mais frequente foi a queda, com 

21 casos, o que corresponde a 8,37% da amostra total de politraumatizados. 
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Etiologia Médico-Legal  

Suicídio/Tentativa de 
Suicídio  

Total (n=251) Sobreviventes 

(n=156) 

Óbitos Após 

Alta (n=39) 

Óbitos em Internamento c/ 

autópsia INMLCF (n=56) 

Suicídio, n (%)     

Sim 9 (3,59) 5 (3,21) 1 (2,56) 3 (5,36) 

Não 242 (96,41) 151 (95,79) 38 (97,44) 53 (94,64) 

Enforcamento, n (%)     

Não 251 (100,0) 156 (100,0) 39 (100,0) 56 (100,0) 

Precipitação, n (%)     

Sim 3 (1,20) 2 (1,28) 0 (0) 1 (1,79) 

Não 248 (98,80) 154 (98,72) 39 (100,0) 55 (98,21) 

Afogamento, n (%)     

Não 251 (100,0) 156 (100,0) 39 (100,0) 56 (100,0) 

Intoxicação, n (%)     

Não 251 (100,0) 156 (100,0) 39 (100,0) 56 (100,0) 

Trucidamento, n (%)     

Não 251 (100,0) 156 (100,0) 39 (100,0) 56 (100,0) 

Arma de Fogo, n (%)     

Sim 6 (2,39) 3 (1,92) 1 (2,56) 2 (3,57) 

Não 245 (97,61) 153 (98,06) 38 (97,44) 54 (96,43) 

Arma Branca, n (%)     

Não 251 (100,0) 156 (100,0) 39 (100,0) 56 (100,0) 

Confinamento, n (%)     

Não 251 (100,0) 156 (100,0) 39 (100,0) 56 (100,0) 

Defenestração, n (%)     

Não 251 (100,0) 156 (100,0) 39 (100,0) 56 (100,0) 

Overdose, n (%)     

Não 251 (100,0) 156 (100,0) 39 (100,0) 56 (100,0) 

Desconhecido, n (%)     

Não 251 (100,0) 156 (100,0) 39 (100,0) 56 (100,0) 

 

Tabela 29 – Etiologia médico-legal nos suicídios/tentativa de suicídio (n=251). 

 

No que diz respeito à etiologia médico-legal nos suicídios/tentativas de suicídios, 

constatou-se a partir da Tabela 29, que se registaram cerca de 9 tentativas de suicídio, 

das quais em 5 dos politraumatizados resultantes sobreviveram.  

Na sua maioria, observou-se que as tentativas de suicídio ocorreram com recurso 

a arma de fogo, com 6 casos e nestes, cerca de 3 politraumatizados sobreviveram. 

Verificou-se a partir da Tabela 30 (Anexo 17), que no que diz respeito ao papel dos 

sinistrados no acidente de viação, o sexo masculino foi sempre o mais afetado, sendo 

que essa diferença se refletiu ainda mais nos condutores de veículos de 2 rodas 

(98,77%). No que concerne aos dias de internamento em cuidados intensivos no HSA-

CHP, verificou-se que os peões, em simultâneo com os condutores de veículos de 2 
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rodas, foram os que estiveram mais tempo internados em CI, com uma mediana de 

12.  

Em relação ao internamento no HSA-CHP, os passageiros de veículos de 2 rodas 

simultaneamente com os condutores de veículos de 4 rodas, foram os que 

apresentaram maior mediana, 19. O Porto foi o distrito mais representativo de 

acidentes, com exceção dos condutores de veículos de 4 rodas, em que o distrito de 

Bragança se mostrou ligeiramente superior, com 9 (23,69%) casos contra 8. 
 

 Face 

  Não Sim Total 

 Dias de internamento N 976 251 1227 

  Média 21 23 22 

  Desvio Padrão 36 29 35 

  Mínimo 1 1 1 

  Máximo 370 235 370 

  Percentil 25 3 7 3 

  Mediana 11 15 12 

  Percentil 75 23 26 24 

p<0,001 (Teste Mann-Whitney) 

Tabela 31 – Dias de internamento dos politraumatizados. 

 

Constatou-se através da Tabela 31 que a média de dias de internamento foi 23, 

sendo o máximo de dias que um paciente esteve internado de 235 dias e o mínimo 1. 

 

  Face 

  Não Sim Total 

 Dias de internamento em CI N 976 251 1227 

  Média 7 8 7 

  Desvio Padrão 9 7 9 

  Mínimo 0 0 0 

  Máximo 87 33 87 

  Percentil 25 0 2 0 

  Mediana 4 6 5 

  Percentil 75 11 11 11 
 

p<0,001 (Teste Mann-Whitney) 

Tabela 32 – Dias de Internamento em Cuidados Intensivos (CI) dos politraumatizados. 
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A partir da Tabela 32, verificou-se  que a média de dias de internamento na CI foi 

de 8. O máximo de dias que um paciente esteve internado na CI foi de 33 dias e o 

mínimo foi 0 dias. 

Constatou-se na Tabela 33 (Anexo 18), relativa às lesões nos tecidos duros nos 

politraumatizados, que 209 doentes tiveram lesões nos tecidos duros correspondendo 

a 83,27% da amostra total. 

Da amostra total, a região nos tecidos duros mais atingida, foi a nasal não 

específica com 25,50% dos casos, seguida de 21,51% dos casos na região Maxila não 

específica e da região órbita direita com 19,52% casos. 

Dos sobreviventes constatou-se que cerca de 135 politraumatizados registaram 

lesões nos tecidos duros. Nestes, à semelhança da amostra total, a região mais 

atingida foi a nasal não específica com 28,2% casos. 

Na Tabela 34 (Anexo 19), verificou-se que da totalidade da amostra, 164 individuos 

tiveram traumatismos nos tecidos moles. As lesões mais frequentes foram a orbitária 

direita, orbitária esquerda seguido de nasal não específica, com respetivamente 55 

casos (21,91%), 50 casos (19,92%) e 23 casos (9,16%). 

 
 

 

 Face 

  Não Sim Total 

 AIS Cabeça (máximo) Valido N 850 224 1074 

  Mínimo 1,00 1,00 1,00 

  Percentil 25 4,00 3,00 3,00 

  Mediana 4,00 4,00 4,00 

  Percentil 75 5,00 5,00 5,00 

  Máximo 6,00 6,00 6,00 

  Média 4,12 3,94 4,08 

  Desvio Padrão 1,02 0,96 1,01 
 

p = 0,002 (Teste Mann-Whitney) 

Tabela 35 – AIS Cabeça (máximo) nos politraumatizados. 

 

Dos doentes com trauma da face, 224 apresentaram traumatismo na cabeça 

associado. O valor AIS Cabeça máximo obtido foi 6 e o mínimo 1. A mediana foi de 4 e 

a média 3,94 (Tabela 35). 

O AIS Cabeça recodificado foi ≥3 na maioria dos politraumatizados da face com 

224 casos (96,4%), um valor ligeiramente superior ao total dos politraumatizados 

(1074 casos correspondentes a 94,1%). 
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  Face 

  Não Sim Total 

 AIS Tórax (máximo) Válido N 398 122 520 

  Mínimo 1,00 1,00 1,00 

  Percentil 25 3,00 3,00 3,00 

  Mediana 3,00 3,00 3,00 

  Percentil 75 4,00 4,00 4,00 

  Máximo 6,00 5,00 6,00 

  Média 3,29 3,26 3,28 

  Desvio Padrão 1,08 1,03 1,07 

p = 0,780 (Teste Mann-Whitney) 

Tabela 36 – AIS Tórax (máximo) nos politraumatizados. 

 

Um total de 122 doentes com trauma da face apresentou traumatismo no tórax 

associado. O valor AIS Tórax máximo obtido foi 5 e o mínimo 1. A mediana foi de 3 e a 

média 3,26 (Tabela 36). 

O AIS Tórax recodificado foi <3 em 22 casos, cerca de 18%, um valor ligeiramente 

inferior ao total dos politraumatizados correspondente a 19,6%. 

  
 

  Face 

  Não Sim Total 

 AIS Abdómen (máximo) Valido N 148 39 187 

  Mínimo 1,00 1,00 1,00 

  Percentil 25 2,00 2,00 2,00 

  Mediana 2,00 2,00 2,00 

  Percentil 75 3,00 3,00 3,00 

  Máximo 5,00 5,00 5,00 

  Média 2,77 2,46 2,71 

  Desvio Padrão 1,09 1,02 1,08 

p = 0,097 (Teste Mann-Whitney) 

Tabela 37 – AIS Abdómen (máximo) nos politraumatizados. 

O AIS abdómen recodificado foi <3 em 82,1% dos casos, um valor ligeiramente 

superior ao total dos politraumatizados (77%) (Tabela 37). 

Constatou-se que 123 doentes apresentaram traumatismo da bacia e das 

extremidades associadas (Tabela 38). O valor AIS Bacia e Extremidades máximo 

obtido foi 5 e o mínimo 1. A mediana foi de 2 e a média 2,24. 

O AIS Bacia e Extremidades recodificado foi <3 na maioria dos politraumatizados 

com 85 casos, cerca de 69,1%, um valor ligeiramente superior ao total dos 

politraumatizados, 66,9%. 
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Face 

Não Sim Total 

 AIS Bacia e Extremidades 

(máximo) 

Valido N 
382 123 505 

  Mínimo 1,00 1,00 1,00 

  Percentil 25 2,00 2,00 2,00 

  Mediana 2,00 2,00 2,00 

  Percentil 75 3,00 3,00 3,00 

  Máximo 5,00 5,00 5,00 

  Média 2,26 2,24 2,26 

  Desvio Padrão 0,89 0,77 0,86 

p = 0,957 (Teste Mann-Whitney) 

Tabela 38 – AIS Extremidades (máximo) nos politraumatizados. 

  Face 

  Não Sim Total 

 RTS Valido N 977 251 1228 

  Mínimo ,00 ,00 ,00 

  Percentil 25 5,03 5,03 5,03 

  Mediana 5,97 5,97 5,97 

  Percentil 75 6,90 6,90 6,90 

  Máximo 7,84 7,84 7,84 

  Média 6,02 5,89 5,99 

  Desvio Padrão 1,45 1,40 1,44 

Índice ISS Valido N 974 251 1225 

  Mínimo 1,00 2,00 1,00 

  Percentil 25 16,00 17,00 16,00 

  Mediana 25,00 26,00 25,00 

  Percentil 75 29,00 34,00 29,00 

  Máximo 75,00 75,00 75,00 

  Média 24,10 26,77 24,64 

  Desvio Padrão 11,77 12,01 11,86 

 Probabilidade de Sobrevida Valido N 974 251 1225 

  Mínimo 0,41 1,04 0,41 

  Percentil 25 55,99 50,09 55,99 

  Mediana 83,27 80,24 83,27 

  Percentil 75 95,66 95,17 95,65 

  Máximo 99,91 99,73 99,91 

  Média 72,06 70,71 71,78 

  Desvio Padrão 28,75 28,39 28,67 

 
Tabela 39 – Mediana, média, desvio padrão e percentil 75 no RTS36-7, no ISS28 e na Probabilidade de 

Sobrevida. 



	   	   	  
Traumatismos maxilofaciais e dentários – Sua importância médico-legal 

cap. VI – Resultados	  
	  

77 
	  

A mediana do RTS foi 5,97, do ISS 26 e da Probabilidade de Sobrevida 80,24 

(Tabela 39). 

 

 RTS ISS Probabilidade de sobrevida 

p ,162 ,001 ,281 

Teste de Mann-Whitney 

 

Tabela 40 – RTS36-7, ISS28 e Probabilidade de Sobrevida nos politraumatizados. 

 

A partir da Tabela 40, constatou-se que apenas as diferenças dos 

politraumatizados com ou	  sem trauma da face, têm significado para o ISS (p = 0,001). 

A Tabela 41 (Anexo 20) diz respeito aos códigos da AIS Face. O código mais 

frequente foi o 251200 (Orbit fracture NFS) e o 250800 (Maxilla fracture, excepted Le 

Fort fractures), com 22,71 % e 19,52%, respetivamente. No que diz respeito às lesões 

nos tecidos moles, segundo AIS, a Abrasion foi a mais frequente, com 9 (3,59%) 

casos.  

 

   Face Total 

   Não Sim Não 

 Cuidados pré-hospitalares Não Valor 461 109 570 

    % com Cuidados pré-hospitalares 80,9% 19,1% 100.0% 

  Sim Valor 517 142 659 

    % com  Cuidados pré-hospitalares 78,5% 21,5% 100.0% 

Total Valor 978 251 1229 

  % com  Cuidados pré-hospitalares 79.6% 20,4% 100,0% 

 

P = 0,293 (Teste Qui-quadrado de Pearson) 

 

Tabela 42 – Cuidados pré-hospitalares nos politraumatizados. 

 

Relativamente aos cuidados pré-hospitalares nos politraumatizados, determinou-se 

que 142 sinistrados (21,5%) foram submetidos a este tipo de cuidados antes de darem 

entrada na SE do HSA-CHP (Tabela 42). 

Através da análise da Tabela 43 constatou-se que dos 183 doentes com 

traumatismos na face, cerca de 20,8%  foram socorridos noutro hospital antes de 

darem entrada na SE do HSA, a fim de lhes serem prestados os primeiros cuidados 

médicos, enquanto que 68 doentes (19,5%) entraram diretamente no HSA-CHP.	  
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   Face Total 

    Não Sim Não 

 Doente com Hospital 1 Não Valor 281 68 349 

    % com  Doente com Hospital 1 80,5% 19,5% 100,0% 

  Sim Valor 697 183 880 

    % com  Doente com Hospital 1 79,2% 20,8% 100,0% 

Total Valor 978 251 1229 

  % com  Doente com Hospital 1 79.6% 20,4% 100,0% 

 

p = 0,607 (Teste Qui-quadrado de Pearson) 

 

Tabela 43 – Doentes com Hospital 1 nos politraumatizados. 

 

   Face Total 

    Não Sim Não 

Doentes com CI Não Valor 272 38 310 

    % com doentes com CI 87,7% 12,3% 100.0% 

  Sim Valor 706 213 919 

    % com doentes com CI 76,8% 23,2% 100.0% 

Total Valor 978 251 1229 

 % com doentes com CI 79.6% 20,4% 100,0% 

p<0,001 (Teste Qui-quadrado de Pearson) 

 

Tabela 44 – Doentes com Cuidados Intensivos (CI). 

 

Apenas 38 pacientes com traumatismo na face não foram internados nos CI 

(Tabela 44).  

Um total de 197 das 251 vítimas apresentou traumatismos associados, exceto na 

região da face, como se pode verificar na Tabela 45. Da totalidade destes 

politraumatizados, cerca de 122 (78,21%) sobreviveram, 43 (76,79%) indivíduos 

faleceram durante o internamento no HSA-CHP e 32 (82,05%) faleceram após a alta 

do HSA-CHP. Dos cerca de 39 politraumatizados que faleceram após alta do HSA-

CHP, verificou-se que 32 (82,05%) apresentavam traumatismos associados, exceto na 

face, o que traduz uma percentagem superior ao da amostra total (78,49%).  

O traumatismo associado mais frequente na amostra total foi o traumatismo 

torácico, com 122 (48,61%) vítimas, seguido do traumatismo do membro inferior, com 
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87 (34,66%) casos. O traumatismo torácico verificou-se o mais prevalente nos óbitos 

após alta (48,72%). 

 
 Total 

(n=251) 
Sobreviventes 

(n=156) 
Óbitos Após 
Alta (n=39) 

Óbitos em 
Internamento c/ 

autópsia INMLCF 
(n=56) 

Traumatismos Cabeça/Face, n (%)     

Sim 251 (100,0) 156 (100,0) 39 (100,0) 56 (100,0) 

Traumatismos Associados, exceto 
face, n (%) 

    

Sim 197 (78,49) 122 (78,21) 32 (82,05) 43 (76,79) 

Não 54 (21,51) 34 (21,79) 7 (17,95) 13 (23,21) 

Traumatismo Torácico     

Sim 122 (48,61) 71 (45,51) 19 (48,72) 32 (57,14) 

Não 129 (51,39) 85 (54,49) 20 (51,28) 24 (42,86) 

Traumatismo Pélvico     

Sim 30 (11,95) 17 (10,90) 7 (17,95) 6 (10,71) 

Não 221 (88,05) 139 (89,10) 32 (82,05) 50 (89,29) 

Traumatismo Lombar     

Sim 16 (6,37) 13 (8,33) 2 (5,13) 1 (1,79) 

Não 235 (93,63) 143 (91,67) 37 (94,87) 55 (98,21) 

Traumatismo Cervical     

Sim 28 (11,16) 16 (10,26) 5 (12,82) 7 (12,5) 

Não 223 (88,84) 140 (89,74) 34 (87,18) 49 (87,5) 

Traumatismo Abdominal     

Sim 36 (14,34) 23 (14,74) 4 (10,26) 9 (16,07) 

Não 215 (85,66) 133 (85,26) 35 (89,74) 47 (83,93) 

Traumatismo Vertebro-Medular     

Sim 12 (4,78) 4 (2,56) 6 (15,39) 2 (3,57) 

Não 239 (95,22) 152 (97,44) 33 (84,61) 54 (96,43) 

Traumatismo Membro Superior     

Sim 64 (25,50) 43 (27,56) 10 (25,62) 11 (19,64) 

Não 187 (74,50) 113 (72,44) 29 (74,36) 45 (80,36) 

Traumatismo Membro Inferior     

Sim 87 (34,66) 58 (37,18) 9 (23,08) 20 (35,71) 

Não 164 (65,34) 98 (62,82) 30 (76,92) 36 (64,29) 

 

Tabela 45 – Traumatismos associados nos politraumatizados. 

 

No que diz respeito à CE, foi possível constatar a partir da Tabela 46 que cerca de 

139 (55,38%) politraumatizados foram consultados no HSA-CHP, 66 (26,29%) doentes 

foram atendidos na consulta de Neurocirurgia e 59 (23,51%) na consulta de 

Estomatologia e Cirurgia Maxilofacial. 
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  Amostra (n=251) 

Consultas Externas n (%) 

Sem Consulta Externa, n (%) 112 44,62 

Com Consulta Externa, n (%) 139 55,38 

Ortopedia 19 7,57 

Neurocirurgia 66 26,29 

Cirurgia Maxilofacial e Estomatologia 59 23,51 

Oftalmologia 18 7,17 

Fisiatria 11 4,38 

Otorrinolaringologia 9 3,59 

Consulta da Dor 1 0,40 

Nutrição 2 0,80 

Neurologia 3 1,20 

Psicologia 10 3,98 

Cirurgia Plástica 2 0,80 

Psiquiatria 4 1,59 

Cirurgia Vascular 2 0,80 

Consulta do Sono 1 0,40 

Consulta de Cuidados Pós-Internamento UCIP 71 28,29 

Consulta de Follow-up 6 meses 79 31,47 

Outras 17 6,77 

 

Tabela 46 – Consultas Externas no HSA-CHP nos politraumatizados. 

 

  Face Total 

  Não Sim Não 

 Falecimento Não Valor 680 195 875 

 HSA-CHP   % com face 69,5% 77,7% 71,2% 

  Sim Valor 298 56 354 

    % com face 30,5% 22,3% 28,8% 

Total Valor 978 251 1229 

  % com face 100,0% 100,0% 100,0% 
 

p = 0,011 (Teste Qui-quadrado de Pearson) 

Tabela 47 – Número de óbitos ocorridos durante o internamento no HSA-CHP. 

 

A Tabela 47 demonstrou que 56 indivíduos (22,3%) com trauma na região da face 

faleceram durante o internamento no HSA-CHP. 

Foi possível observar, a partir da Tabela 48 (Anexo 21), no que diz respeito à 

etiologia médico-legal segundo a International Classification of Diseases (ICD-9)106 na 

amostra total, que 182 (72,51%) indivíduos sofreram acidentes de viação, seguido das 

quedas acidentais, com 39 casos (15,54%). Das quedas acidentais, o código mais 

frequente foi o E882,correspondente à queda de um edifício ou outra estrutura, com 28 

casos (11,16%). 
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Código 

ICD-9 

Descrição Total  

(n=251) 

Sobreviventes 

(n=156) 

Óbitos 

após alta 

(n=39) 

Óbitos com 

Autópsia  

INML (n=56) 

8730 Ferimento do couro cabeludo, sem menção de complicação, n (%) 33 (13,15) 26 (16,67) 5 (12,82) 2 (3,57) 

8731 Ferimento do couro cabeludo, complicado, n (%) 5 (1,99) 2 (1,28) 3 (7,69) 0 (0) 

87320 Ferimento do nariz, local não especificado, sem menção de complicação, n (%) 1 (0,40) 1 (0,64) 0 (0) 0 (0) 

87339 Ferimento do nariz, sítios multiplos, complicado, n (%) 2 (0,80) 2 (1,28) 0 (0) 0 (0) 

87340 Ferimento da face, sítio não especificado, sem menção de complicação, n (%) 5 (1,99) 3 (1,92) 0 (0) 2 (3,57) 

87343 Ferimento do lábio, sem menção de complicação, n (%) 1 (0,40) 1 (0,64) 0 (0) 0 (0) 

87344 Ferimento da região mandibular, sem menção de complicação, n (%) 1 (0,40) 1 (0,64) 0 (0) 0 (0) 

87349 Ferimento da face, ncop ou sítios múltiplos, sem menção de complicação, n (%) 7 (2,79) 6 (3,85) 0 (0) 1 (1,79) 

87353 Ferimento do lábio, complicado, n (%) 1 (0,40) 1 (0,64) 0 (0) 0 (0) 

87354 Ferimento da região mandibular, complicado, n (%) 3 (1,20) 3 (1,92) 0 (0) 0 (0) 

87359 Ferimento da face, ncop ou sitios múltiplos, complicado, n (%) 3 (1,20) 2 (1,28) 0 (0) 1 (1,79) 

87364 Ferimento da lingua e pavimento da boca, sem menção de complicação, n (%) 1 (0,40) 1 (0,64) 0 (0) 0 (0) 

87365 Ferimento do palato, sem menção de complicação, n (%) 1 (0,40) 1 (0,64) 0 (0) 0 (0) 

87370 Ferimento da boca, sitio não especificado, complicado, n (%) 1 (0,40) 1 (0,64) 0 (0) 0 (0) 

920 Contusão da face, do couro cabeludo ou do pescoço, exceto olhos, n (%) 19 (7,57) 14 (8,97) 5 (12,82) 0 (0) 

9211 Contusão das pálpebras e área periocular, n (%) 13 (5,18) 7 (4,49) 2 (5,13) 3 (5,36) 

9213 Contusão globo ocular, n (%) 12 (4,78) 10 (6,41) 2 (5,13) 0 (0) 

9500 Traumatismo nervo ótico, n (%) 2 (0,80) 1 (0,64) 0 (0) 1 (1,79) 

8701 Laceração da pálpebra, toda a espessura, s/envolvimento canais lacrimais, n (%) 2 (0,80) 1 (0,64) 1 (2,56) 0 (0) 

8712 Rotura do olho com perda parcial de tecido intra-ocular, n (%) 4 (1,59) 3 (1,92) 0 (0) 1 (1,79) 

5242 Anomalias da relação entre arcos dentários, n (%) 5 (1,99) 5 (3,21) 0 (0) 0 (0) 

8020 Fratura fechada dos ossos nasais, n (%) 28 (11,16) 22 (14,10) 3 (7,69) 3 (5,36) 

8021 Fratura aberta dos ossos nasais, n (%) 7 (2,79) 3 (1,92) 3 (7,69) 1 (1,79) 

8024 Fratura do malar e maxilar, fechada, n (%) 99 (39,44) 74 (47,44) 15 (38,46) 10 (17,86) 

8025 Fratura do malar e maxilar, aberta, n (%) 16 (6,37) 10 (6,41) 2 (5,13) 4 (7,14) 

8026 Fratura do pavimento da órbita, fechada, n (%) 28 (11,16) 20 (12,82) 3 (7,69) 5 (8,93) 

8027 Fratura do pavimento da órbita, aberta, n (%) 2 (0,80) 1 (0,64) 0 (0) 1 (1,79) 

8028 Fratura de ossos da face ncop, fechada, n (%) 40 (15,94) 32 (20,51) 6 (15,38) 2 (3,57) 

8029 Fratura de ossos da fce ncop, aberta, n (%) 5 (1,99) 2 (1,28) 0 (0) 3 (5,36) 

80220 Fratura fechada da mandibula, local não especificado, n (%) 8 (3,19) 6 (3,85) 1 (2,56) 1 (1,79) 

80225 Fratura fechada do ângulo da mandibula, n (%) 10 (3,98) 8 (5,13) 1 (2,56) 1 (1,79) 

80236 Fratura aberta da mandibula, sínfise do corpo, n (%) 3 (1,19) 3 (1,92) 0 (0) 0 (0) 

80238 Fratura aberta da mandibula, corpo, ncop ou não especificado, n (%) 22 (8,76) 22 (14,10) 0 (0) 0 (0) 

80239 Fratura aberta da mandibula, sitios multiplos, n (%) 10 (3,98) 8 (5,13) 1 (2,56) 1 (1,79) 

80415 F.Mult.F.Crânio/Face C/Outros Ossos-C/Lac./Contusão - S/Voltar Consc., n (%) 8 (3,19) 1 (0,64) 0 (0) 7 (12,5) 

8040 Fraturas multiplas do crânio/face com outros ossos s/ menção lesão intracraniana, n (%) 2 (0,80) 2 (1,28) 0 (0) 0 (0) 

 

Tabela 49– Classificação Internacional de Doença (CID-9106) nos tecidos moles e duros. 
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No que diz respeito aos traumatismos moles e duros, segundo a Classificação 

Internacional de Doença (CID-9106), o código mais frenquente foi o 8024 (fratura do 

malar e maxilar, fechada), com uma percentagem de 39,44 na amostra total. O código 

8028 (fratura de ossos da face, ncop, fechada) foi o segundo mais afetado, com 40 

(15,94%) casos (Tabela 49). 

Relativamente aos tecidos moles, o código mais frenquente corresponde ao 8730 

(ferimento do couro cabeludo, sem menção de complicação) com 33 casos na amostra 

total.  

É de salientar que nos óbitos decorridos durante o internamento no HSA-CHP, 

encontraram-se mais casos (7;12,5%) de fraturas múltiplas do crânio/face com  outros 

ossos, com laceração/contusão – sem voltar ao estado de consciência pré-existente.  

 
Código 

CID-9 

Descrição Total 

(n=251) 

Sobreviventes 

(n=156) 

Óbitos após 

alta (n=39) 

Óbitos com 

Autópsia INML  

(n=56) 

765 Artroplastia temporomandibular, n (%) 1 (0,40) 1 (0,64) 0 (0) 0 (0) 

7642 Mandibulectomia Total, NCOP, n (%) 1 (0,40) 1 (0,64) 0 (0) 0 (0) 

7676 Redução aberta de fratura mandibular, n (%) 24 (9,56) 23 (14,74) 0 (0) 1 (1,79) 

7674 Redução aberta de fratura do maxilar, n (%) 8 (3,19) 7 (4,49) 1 (2,56) 0 (0) 

7675 Redução fechada de fratura mandibular, n (%) 5 (1,99) 5 (3,21) 0 (0) 0 (0) 

7671 Redução fechada da fratura do malar e arcada zigomática, n (%) 2 (0,80) 2 (1,28) 0 (0) 0 (0) 

7672 Redução aberta de fratura do malar e arcada zigomática, n (%) 14 (5,58) 13 (8,33) 1 (2,56) 0 (0) 

7673 Redução fechada fratura maxilar, n (%) 5 (1,99) 5 (3,21) 0 (0) 0 (0) 

7677 Redução aberta de fratura alveolar, n (%) 1 (0,40) 1 (0,64) 0 (0) 0 (0) 

7679 Redução aberta de fratura da face, NCOP, n (%) 3 (1,20) 3 (1,92) 0 (0) 0 (0) 

7691 Osteoplastia segmentar (osteotomia) da maxila, n (%) 1 (0,40) 1 (0,64) 0 (0) 0 (0) 

7697 Extração de dispositivo de fixação interna do osso da face, n (%) 4 (1,59) 4 (2,56) 0 (0) 0 (0) 

086 Reconstrução da pálpebra com excerto ou retalho de pele, n (%) 1 (0,40) 0 (0) 1 (2,56) 0 (0) 

164 Enucleação do globo ocular, n (%) 1 (0,40) 0 (0) 0 (0) 1 (1,79) 

119 Operações na córnea, n (%) 1 (0,40) 1 (0,64) 0 (0) 0 (0) 

1631 Remoção do conteúdo ocular com implantação simultânea de 

prótese, n (%) 

2 (0,80) 2 (1,28) 0 (0) 0 (0) 

2755 Excerto completo de pele do lábio e boca, n (%) 2 (0,80) 1 (0,64) 0 (0) 1 (1,79) 

2171 Redução fechada de fratura nasal, n (%) 5 (1,99) 5 (3,21) 0 (0) 0 (0) 

2172 Redução aberta de fratura nasal, n (%) 1 (0,40) 1 (0,64) 0 (0) 0 (0) 

2181 Sutura de laceração do nariz, n (%) 1 (0,40) 0 (0) 1 (2,56) 0 (0) 

 

Tabela 50  – Classificação Internacional de Doença (CID-9106) nos tratamentos. 
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Na Tabela 50 verificou-se que o tratamento maias frequente foi a redução aberta 

da fratura mandibular com 9,56%, seguido da redução aberta da fratura do malar e 

arcada zigomática com 5,58%. 

A partir da Tabela 51  (Anexo 22), que relacionou as lesões sofridas segundo a 

International Classification of Diseases (ICD-9)106 e a etiologia médico-legal por 

acidente de viação, constatou-se que 21 politraumatizados (36,21%) sofreram fratura 

do malar e do maxilar fechada, seguido, ambos, com 10 casos (17,24%), a fratura 

fechada dos ossos nasais e a fratura do pavimento da órbita fechada. O código 8024 

(fratura do malar e maxilar fechada) foi o mais frequente tanto nos acidentes de viação 

em veículos de 4 rodas, como em veículos de 2 rodas e atropelamentos. 

 

Caraterização do diagnóstico do trauma dentoalveolar, n (%) 
Total 

(n=251) 

Concussão 1 (0,40) 

Subluxação 2 (0,80) 

Extrusão 1 (0,40) 

Luxação lateral 1 (0,40) 

Intrusão 0 (0) 

Avulsão 8 (3,19) 

Fissura 0 (0) 

Fratura Esmalte, 4 (1,59) 

Fratura Esmalte-Dentia 7 (2,79) 

Fratura Esmalte-Dentina-Polpa 6 (2,39) 

Fratura Coroa-Raiz sem envolvimento pulpar 3 (1,20) 

Fratura Coroa-Raiz com envolvimento pulpar 8 (3,19) 

Fratura radicular 2 (0,80) 

Fratura alveolar 4 (1,59) 

Fartura maxilar, associado a trauma dentoalveolar 27 (10,76) 

 
Tabela 52 – Caraterização do diagnóstico do trauma dentoalveolar.  

 

No que diz respeito à Tabela 52, o traumatismo dentoalveolar mais frequentemente 

encontrado na amostra foi a Avulsão e a Fratura Coroa-raiz com envolvimento pulpar, 

com 8 (3,19%) casos. É também de salientar, que houve 27 (10,76%) casos de 

fraturas maxilares associadas ao trauma dentoalveolar. Não foi registado nenhum 

caso de Fissura dentária, nem de Intrusão.  
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Dentição Permanente 

US (FDI) 

Total (n=251) 

n % 

1 (18)  2  0,80 

2 (17)  3  1,20 

3 (16)  6  2,39 

4 (15)  6  2,39 

5 (14)  7 2,79 

6 (13)  8  3,19 

7 (12)  9  3,59 

8 (11)  11  4,38 

9 (21)  11  4,38 

10 (22)  9  3,59 

11 (23) 4  1,59 

12 (24)  5  1,99 

13 (25)  5  1,99 

14 (26)  3  1,20 

15 (27)  3  1,20 

16 (28)  1  0,40 

17 (38)  0  0 

18 (37)  2  0,80 

19 (36)  3  1,20 

20 (35)  2  0,80 

21 (34)  5  1,99 

22 (33)  3  1,20 

23 (32)  6  2,39 

24 (31)  8  3,19 

25 (41)  5  1,99 

26 (42)  4  1,59 

27 (43)  3  1,20 

28 (44)  3  1,20 

29 (45)  3  1,20 

30 (46)  4  1,59 

31 (47)  2  0,80 

32 (48)  0  0 

US – Universal System; FDI – Federation Dentaire International 

Tabela 53 – Distribuição do trauma dentário por dente. 

 

Relativamente à distribuição do trauma dentário, verificou-se que os dentes mais 

afectados foram os incisivos centrais superiores, com 11  (4,38%) casos, seguido dos 

incisivos laterias superiores com 9 (3,59%) casos (Tabela 53). Os menos encontrados 

com traumatismos dentários nesta amostra, foram os terceiros molares inferiores, 

onde não foi encontrado nenhum caso. 
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Número de traumatismos 

dentários por paciente, n (%) 
Total 

(n=251) 

1 dente 11 (4,38) 

2 dentes 10 (3,98) 

3 dentes 6 (2,39) 

4-5 dentes 6 (2,39) 

6-10 dentes 4 (1,59) 

11-15 dentes 2 (0,80) 

16-20 dentes 2 (0,80) 

 

Tabela 54 – Número de traumatismos dentários por paciente.  

 

A Tabela 54 dá-nos o número de dentes com traumatismo por paciente, sendo que 

o mais frequente foi haver apenas um dente traumatizado. O máximo de dentes 

traumatizados por paciente foi  20 dentes, o que neste estudo só se verificou em 2 

(0,80%) casos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Óbitos com autópsia na Delegação Norte do INMLCF 
 

Após a análise dos dados, dos 251 politraumatizados que deram entrada na SE do 

HSA-CHP, 56 (22,31%) faleceram no HSA-CHP. Estes indivíduos foram autopsiados 

na Delegação Norte do INMLCF. No que diz respeito à distribuição por sexo, no 
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período compreendido entre agosto do ano 2001 e dezembro do ano de 2007, houve 

um predomínio do sexo masculino sobre o sexo feminino (Tabela 55). 
 

  Amostra Total (n=56) 

 n % 

Sexo   

Masculino 46 82,14 

Feminino 10 17,86 

Faixa Etária   

10-14 1 1,79 

15-19 8 14,29 

20-24 7 12,5 

25-29 5 8,93 

30-39 11 19,64 

40-49 7 12,5 

50-59 7 12,5 

60-69 4 7,14 

70-79 6 10,71 

Idade, mediana (min-max) 38 (14-78) - 

Distrito   

Aveiro 10 17,85 

Braga 3 5,35 

Bragança 5 8,93 

Coimbra 1 1,79 

Porto 30 53,57 

Viana do Castelo 1 1,79 

Vila Real 5 8,93 

Viseu 1 1,79 

Nacionalidade   

Portuguesa 54 96,43 

Ucraniana 2 3,57 

Afinidade Populacional   

Caucasiana 56 100,0 

Hospital 1   

Sim 22 39,29 

Não 34 60,71 

Tabela 55 – Caracterização dos óbitos no HSA-CHP com autópsia - Delegação Norte do INMLCF (n=56). 

 

Verificou-se que da totalidade da amostra, 96,43% dos indivíduos tinham 

nacionalidade portuguesa, pois só houve a exceção de 2 óbitos de nacionalidade 

ucraniana, um do sexo masculino e outro do sexo feminino. 
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A afinidade populacional dos politraumatizados envolvidos foi a caucasiana 

correspondendo à totalidade dos casos. 

A distribuição por faixas etárias permitiu observar que houve um maior número de 

casos entre os 30 e os 39 anos e a menor frequência ocorreu na faixa etária dos 10 

aos 14 anos de idade. As idades variaram entre os 14 e os 78 anos, com uma 

mediana de 38 anos.  

Verificou-se que mais de metade dos traumatismos (53,57%) ocorreram no distrito 

do Porto, relacionado com o facto do HSA-CHP se situar neste distrito. Em sentido 

inverso, constatou-se que os distritos de Coimbra, Viana do Castelo e Viseu foram 

aqueles onde ocorreram menos óbitos. Os distritos do Porto, Aveiro e Vila Real em 

conjunto foram responsáveis por mais de 80,35% dos óbitos.  

Constatou-se que da amostra, 60,71% dos indivíduos passaram por outro hospital, 

antes de darem entrada na SE do HSA-CHP, a fim de lhes serem prestados os 

primeiros cuidados hospitalares. 

No que concerne à etiologia médico-legal dos óbitos, a partir da Tabela 56 (Anexo 

23), procedeu-se à classificação estabelecida no relatório de autópsia, segundo a 

International Classification of Diseases (ICD-9)106 e constatou-se que uma grande 

maioria (73,21%) foi causada por acidentes de viação, seguido de 14 casos (25%) de 

acidentes de trânsito com veículo a motor, não envolvendo colisão.  

Em sentido inverso os acidentes com máquinas agrícolas e acidentes ferroviários 

foram os que tiveram menos ocorrências, com 1,79% do total da amostra. 

Houve um acentuado número de quedas acidentais com 8 casos, e destas, 7 

ocorreram de um edifício ou outra estrutura.  

No que diz respeito à classificação dos traumatismos nos tecidos duros nos óbitos 

(Tabela 57, Anexo 24), segundo a International Classification of Diseases (ICD-9)106 a 

fratura malar e maxilar fechada foi a mais frequente, com 10 casos (17,86%), seguida 

da fratura do pavimento da órbita fechada com 5 casos (8,93%) e da fratura malar e 

maxilar aberta e fraturas múltiplas face/crânio com outros ossos, com 

laceração/contusão, sem voltar ao estado de consciência pré-existente, ambas com 4 

casos (7,14%). 

 
Amostra Total (n=56) 

Código Descrição n % 
8730 Ferimento do couro cabeludo, sem menção de complicação   

 Sim 2 3,57 

 Não 54 96,43 
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87340 Ferimento da face, sitio não especificado, sem menção de complicação   

 Sim 2 3,57 

 Não 54 96,43 

87349 Ferimento da face, ncop, sítios múltiplos, sem menção de complicação   

 Sim 1 1,79 

 Não 55 98,21 

87359 Ferimento da face, ncop, sítios múltiplos, complicado   

 Sim 1 1,79 

 Não 55 98,21 

9211 Contusão das pálpebras e área periocular   

 Sim 3 5,36 

 Não 53 96,24 

9500 Traumatismo nervo ótico   

 Sim 1 1,79 

 Não 55 98,21 

8712 Rotura do olho com perda parcial de tecido intra-ocular   

 Sim 1 1,79 

 Não 55 98,21 
 

(ncop - não classificado em outra parte) 

Tabela 58 – International Classification of Diseases (ICD-9) 106 nos tecidos moles (n=56). 

  
No que diz respeito à classificação dos traumatismos nos tecidos moles nos óbitos 

(Tabela 58), segundo a International Classification of Diseases (ICD-9)106 a contusão 

das pálpebras e área periocular foi a mais frequente, com 3 casos (5,36%). 
 

   Amostra Total (n=56) 

Código Descrição n % 

7676 Redução aberta de fratura mandibular   

 Sim 1 1,79 

 Não 55 98,21 

164 Enucleação do globo ocular   

 Sim 1 1,79 

 Não 55 98,21 

2755 Enxerto completo de pele do lábio e boca   
 Sim 1 1,79 

 Não 55 98,21 

Tabela 59 – International Classification of Diseases (ICD-9)106 dos tratamentos nos óbitos (n=56). 

Relativamente aos tratamentos que foram efetuados pelas vítimas antes de se 

verificar o óbito (Tabela 59), observou-se que a redução aberta de fratura mandibular, 

a enucleação do globo ocular e o enxerto completo de pele do lábio e boca foram 
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realizadas respetivamente num caso, correspondendo cada um deles a 1,79% da 

amostra. 

Foi possível visualizar na Tabela 60 (Anexo 25) que a maioria dos traumatismos 

associados estiveram presentes em cerca de 43 óbitos (76,79%). O tipo de 

traumatismo associado mais frequente foi o torácico com 32 casos (57,14%), seguido 

do traumatismo do membro inferior, com 20 casos (35,71%). O traumatismo associado 

menos frequente foi o lombar, com apenas 1 (1,79%) caso. 

 

  Amostra Total (n=56) 

 n % 

Tatuagens   

Sim 6 10,71 

Não 50 89,29 

1 Tatuagem   

Sim 3 5,36 

Não 53 94,62 

2 Tatuagens   

Sim 2 3,57 

Não 54 96,43 

3 Tatuagens   

Sim 1 1,79 

Não 55 98,21 
 

 

Tabela 61 – Tatuagens nos óbitos (n=56). 

 

A presença de tatuagens verificou-se em 6 dos óbitos (10,71%). Destes, 3 (5,36%) 

apresentavam 1 tatuagem, 2 (3,57%) totalizavam 2 tatuagens e apenas 1 (1,79%) 

possuía 3 tatuagens no corpo (Tabela 61). 

A Tabela 62 mostrou que apenas 1 (1,79%) dos politraumatizados que faleceu 

possuía próteses removíveis, 1 prótese total removível acrílica superior e 1 prótese 

total removível acrílica inferior.  
  Amostra Total (n=56) 

 n % 
Prótese Removível   

Sim  1 1,79 
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Não 55 98,21 

Tipo de Prótese Removível   

Prótese Removível Acrílica 1 1,79 

Prótese Removível Esquelética 0 98,21 

Prótese Removível Acrílica   

Sim 1 1,79 

Não 55 98,21 

Prótese Removível Acrílica Superior   

Sim 1 1,79 

Não 55 98,21 

Prótese Removível Acrílica Inferior   

Sim 1 1,79 

Não 55 98,21 

Prótese Removível Acrílica Total   
Sim 1 1,79 

Não 55 98,21 

Prótese Removível Acrílica Parcial   

Sim 0 0 

Não 56 100 

 
Tabela 62 – Próteses removíveis nos óbitos (n=56). 

 
 

 

Pela análise da Tabela 63 verificou-se que cerca de 5 (8,93%) óbitos 

apresentavam cicatrizes. Destes, apenas 2 (3,54%) apresentavam cicatrizes na região 

da cabeça/face e cerca de 4 (7,14%) indivíduos apresentavam cicatrizes noutras 

regiões do corpo. 

 

  Amostra Total (n=56) 

 n % 

Cicatrizes   

Sim 5 8,93 

Não 51 91,07 

Cicatriz (região cabeça/face)   

Sim 2 3,57 

Não 54 96,43 

Cicatriz - outras regiões   

Sim 4 7,14 

Não 52 92,86 
 

Tabela 63 – Cicatrizes nos óbitos (n=56). 

 

Foi analisada a ausência das peças dentárias nas arcadas dentárias e os 

resultados encontram-se na Tabela 64 e 65 (Anexo 26 e 27). A nomenclatura obteve-

se de acordo com a classificação da FDI161.  
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A partir da Tabela 64 (Anexo 26), verificou-se que os dentes ausentes mais 

frequentemente na maxila foram os do 2.º quadrante, ou seja, o dente 28 (terceiro 

molar superior esquerdo) que, com 22 casos (39,29%), se apresentou como o dente 

mais ausente das arcadas dentárias superior e inferior). 

Relativamente às ausências dentárias menos frequentes, apenas com 4 casos 

cada (7,14%), localizam-se na mandibula e correspondem ao incisivo central inferior 

esquerdo (31),a o incisivo lateral inferior esquerdo (32), ao incisivo central inferior 

direito (41), ao incisivo lateral inferior direito (42) e ao canino inferior direito (43). 

A Tabela 66 (Anexo 28) conferiu a distribuição dos códigos nos óbitos, segundo a 

AIS na face. Em primeiro lugar, com 8 casos (14,29%), registou-se o código 251800 

(zygoma fracture), seguido do código 251000 com 6 casos (10,71%) correspondentes 

à fratura nasal. 

Através da Tabela 67 (Anexo 29), depreendeu-se que mais de ¾ (78,57%) dos 

óbitos tiveram lesões nos tecidos duros da face. A região mais afetada foi a maxila não 

específica, que atingiu 12 vítimas, isto é, 21,43%, seguida, simultaneamente, das 

regiões nasal não específica e órbita direita, com 11 (19,64%) politraumatizados. 

A localização das lesões nos tecidos moles, nos óbitos, foi obtida pela Tabela 68 

(Anexo 30) e sobressaiu desde logo em termos gerais, que uma grande percentagem 

da amostra, 78,57% dos casos, sofreu ferimentos nos tecidos moles.  

A região orbitária direita foi a mais afetada, com 17 casos (30,36%), seguida da 

orbitária esquerda com 15 casos (26,79%). Em sentido oposto, surgem as regiões: 

parotídea esquerda, parotídea não específica, labial inferior, labial superior e labial não 

específica, em que foi localizada apenas 1 (1,79%) lesão nos tecidos moles.  

 
 

Óbitos c/ autópsia INMLCF (n=56) 

 n % 

Toxicologia Forense, Álcool   

Sim 8 14,29 

Não 48 85,71 
 

 

Tabela 69 – Presença de álcool nos óbitos (n=56). 
 
 

 

De um modo explícito, a Tabela 69, indicou através do relatório de toxicologia 

forense, a presença de álcool em 8 casos (14,29%). 

Óbitos INMLCF (n=56) 

 n % 
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Intervenção cirúrgica   

Sim 14 25 

Intervenção cirúrgica para colheita de órgãos   

Sim 19 33,93 

Internamento Hospitalar   

Sim 9 16,07 

 
Tabela 70 – Intervenção cirúrgica para tratamento das lesões nos politraumatizados que faleceram 

durante o internamento no HSA-CHP e que foram submetidos a intervenção cirúrgica para colheita de 

órgãos antes da autópsia na Delegação Norte do INMLCF (n=56). 

 
 

Código 
        
 Descrição 

Arma de Fogo 
(n=9) 

Arma Branca 
(n=3) 

Outras 
(n=9) 

8021 Fratura aberta dos ossos nasais, n (%) 1 (11,11) 0 (0) 0 (0) 

8024 Fratura do malar e maxilar, fechada, n (%) 1 (11,11) 0 (0) 2 (22,22) 

8025 Fratura do malar e maxilar, aberta, n (%) 1 (11,11) 0 (0) 1 (11,11) 

8026 Fratura do pavimento da órbita, fechada, n (%) 2 (22,22) 0 (0) 0 (0) 

8027 Fratura do pavimento da órbita, aberta, n (%) 1 (11,11) 0 (0) 0 (0) 

8029 Fratura de ossos da face, ncop, aberta, n (%) 2 (22,22) 0 (0) 0 (0) 

80220 Fratura fechada da mandibula, local não especificado, n (%) 1 (11,11) 0 (0) 0 (0) 

80225 Fratura fechada do ângulo da mandibula, n (%) 0 (0) 0 (0) 1 (11,11) 

80236 Fratura aberta da mandibula, sínfise do corpo, n (%) 1 (11,11) 0 (0) 0 (0) 

80239 Fratura aberta da mandibula, sítios múltiplos, n (%) 1 (11,11) 0 (0) 0 (0) 

8730   Ferimento do couro cabeludo, sem menção de complicação, n (%) 1 (11,11) 0 (0) 0 (0) 

87339 Ferimento do nariz, sítios múltiplos, complicado, n (%) 1 (11,11) 0 (0) 0 (0) 

87342 Ferimento da fronte, sem menção de complicação, n (%) 0 (0) 0 (0) 1 (11,11) 

87349 Ferimento da face, ncop, ou sítios múltiplos, sem menção de 

complicação, n (%) 

1 (11,11) 0 (0) 0 (0) 

87353 Ferimento do lábio, complicado, n (%) 1 (11,11) 1 (11,11) 0 (0) 

87354 Ferimento da região mandibular, complicado, n (%) 1 (11,11) 0 (0) 0 (0) 

87359 Ferimento da face, ncop, ou sítios múltiplos, complicado, n (%) 1 (11,11) 0 (0) 0 (0) 

87371 Ferimento da mucosa bucal, complicado, n (%) 1 (11,11) 0 (0) 0 (0) 

8040 

 

Fraturas múltiplas do crânio/face com outros ossos sem menção 

lesão intracraniana, n (%) 

1 (11,11) 0 (0) 0 (0) 

9213  Contusão globo ocular, n (%) 1 (11,11) 0 (0) 0 (0) 

8712  Rotura do olho com perda parcial de tecido intra-ocular, n (%) 0 (0) 1 (11,11) 0 (0) 

361  Deslocamentos e defeitos da retina, n (%) 0 (0) 1 (11,11) 0 (0) 

 

Tabela 71 - Associação entre as lesões sofridas segundo a International Classification of 

Diseases (ICD-9)106  e a etiologia médico-legal por agressão. 

Dos 56 óbitos, 14 foram submetidos a intervenção cirúrgica para tratamento das 

lesões durante o internamento no HSA-CHP e 19 politraumatizados foram submetidos 
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a intervenção cirúrgica para colheita de órgãos (Tabela 70). Cerca de 9 doentes foram 

internados no HSA-CHP. 

Após observar a Tabela 71, que relacionou as lesões sofridas segundo a 

International Classification of Diseases (ICD-9)106 e a etiologia médico-legal por 

agressão, constatou-se, em simultâneo, a presença de 2 casos (22,22%) de fratura do 

pavimento da órbita fechada e fratura fechada da mandíbula, local não especificado, 

nos casos de agressão por arma de fogo. 
 

Amostra Total (n=56) 
Tempo decorrido entre ocorrência e óbito n % 

<24h 7 12,5 

1dia 1 1,79 

2 dias 10 17,86 

3 dias 10 17,86 

4 dias 3 5,36 

6 dias 2 3,57 

7 dias 2 3,57 

8 dias 4 7,14 

9 dias 3 5,36 

10 dias 1 1,79 

11 dias 3 5,36 

12 dias 1 1,79 

13 dias 3 5,36 

15 dias 1 1,79 

18 dias 1 1,79 

24 dias 1 1,79 

41 dias 1 1,79 

44 dias 1 1,79 

45 dias 1 1,79 
 

Tabela 72 – Tempo decorrido entre ocorrência e o óbito (n=56). 
 

A Tabela 72 indicou que no que diz respeito aos óbitos ocorridos durante o 

internamento e autopsiados na Delegação Norte do INMLCF, estes registaram, na sua 

maioria, nas primeiras horas após a ocorrência, ou seja, 7 casos (12,5%) com menos 

de 24 horas, 10 casos (17,86%) com 1 dia após a ocorrência, em simultâneo com 10 

casos (17,86%) com 2 e 3 dias após a ocorrência e 3 casos (5,36%) com 4, 9, 11 e 13 

dias após a ocorrência, perfazendo um total de 48,22% dos casos. 

Verificou-se pela análise da Tabela 73 que, quanto aos óbitos durante o 

internamento no HSA-CHP e autopsiados na Delegação Norte do INMLCF, cuja 

etiologia foi o acidente de viação, registaram-se 8 casos (14,29%) nos 3 primeiros dias 
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após o acidente, seguidos de 7 casos (12,5%) nos 2 primeiros dias após a ocorrência 

e 4 casos (7,14%) nas primeiras 24 horas. 

Relativamente aos acidentes ocorridos devido a quedas de altura superior a 2 

metros, ocorreram 3 casos nas primeiras 24 horas, seguidos de 2 casos nos 2 

primeiros dias. 
 

Óbitos c/ autópsia (n=56) 

Tempo decorrido 
entre ocorrência e 

óbito 

AV 
(n=41) 

Queda ≤2m 
(n=2) 

Queda> 2m 
(n=8) 

Agressão arma 
de fogo (n=3) 

Agressão Outras 
(n=2) 

<24horas, n (%) 4 (7,14) 0 (0) 3 (5,36) 0 (0) 0 (0) 

1 dia, n (%) 0 (0) 0 (0) 1 (1,79) 0 (0) 0 (0) 

2 dias, n (%) 7 (12,50) 0 (0) 2 (3,57) 0 (0) 0 (0) 

3 dias, n (%) 8 (14,29) 0 (0) 1 (1,79) 0 (0) 0 (0) 

4 dias, n (%) 2 (3,57) 0 (0) 0 (0) 1 (1,79) 0 (0) 

6 dias, n (%) 2 (3,57) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

7 dias, n (%) 2 (3,57) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

8 dias, n (%) 3 (5,36) 2 (3,57) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

9 dias, n (%) 2 (3,57) 0 (0) 0 (0) 1 (1,79) 1 (1,79) 

10 dias, n (%) 0 (0) 0 (0) 1 (1,79) 0 (0) 0 (0) 

11 dias, n (%) 2 (3,57) 0 (0) 0 (0) 1 (1,79) 0 (0) 

12 dias, n (%) 1 (1,79) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

13 dias, n (%) 3 (5,36) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

15 dias, n (%) 1 (1,79) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

18 dias, n (%) 1 (1,79) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

24 dias, n (%) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (1,79) 

41 dias, n (%) 1 (1,79) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

44 dias, n (%) 1 (1,79) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

45 dias, n (%) 1 (1,79) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

 

Tabela 73 – Relação entre a Etiologia Médico-Legal e tempo decorrido entre a ocorrência e o óbito.  

 

Pela observação da Tabela 74, no que diz respeito aos óbitos ocorridos após alta 

do HSA-CHP, registaram-se 16 casos (41,02%) num intervalo de tempo menor ou 

igual a 1 a 6 meses, seguidos de 10 casos (25,64%) num período de 6 meses a 2 

anos, perfazendo um total de 66,66% dos casos 
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Óbitos após alta (n=39) 

Tempo decorrido entre ocorrência e óbito n % 

<1 mês 8 20,51 

≥1 – 6 meses 8 20,51 

≥6 – 12 meses 5 12,82 

≥1 – 2 anos  5 12,82 

≥2 – 4 anos 7 17,95 

≥4 – 6 anos 3 7,69 

≥6 – 8 anos 1 2,56 

≥8 – 10 anos 2 5,13 
 

Tabela 74 – Tempo decorrido entre ocorrência e óbito, nos óbitos após alta (n=39). 
 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Avaliação do dano corporal em sede de Direito Civil, Trabalho e Penal 

 



	   	   	  
Traumatismos maxilofaciais e dentários – Sua importância médico-legal 

cap. VI – Resultados	  
	  

96 
	  

No que diz respeito à avaliação médico-legal do dano corporal nos sobreviventes, 

registaram-se, de acordo com a Tabela 75, cerca de 118 casos (75,64%) em sede de 

Direito Civil, 32 (20,51%) em sede de Direito de Trabalho e 6 casos (3,85%) em sede 

de Direito Penal. 

 
 

  Total (n=156) 

Avaliação do Dano Corporal n % 

Direito Civil 118  75,64 

Direito Trabalho  32 20,51 

Direito Penal 6 3,85 
 

Tabela 75 – Avaliação do Dano Corporal nos Sobreviventes. 

 

Relativamente ao enquadramento médico-legal dos traumatismos, constatou-se 

que os politraumatizados na sua maioria, com 118 (75,64%) casos, se incluiam na 

avaliação em sede de Direito Civil, seguidos de 32 (30,51%) casos em Direito de 

Trabalho e 6 (3,85%) casos em Direito Civil. 

 

 Total (156) Direito Civil 

(n=118) 

Direito de Trabalho 

(n=32) 

Direito Penal 

(n=6) 

Cicatrizes Face, n (%)     

Sim 62 (39,74) 45 (38,14) 15 (46,88) 2 (33,33) 

Não 94 (60,26) 73 (61,86) 17 (53,12) 4 (66,67) 

Assimetria Face, n (%)     

Sim 51 (32,69) 35 (29,66) 12 (37,5) 4 (66,67) 

Não 105 (67,31) 83 (70,34) 20 (62,5) 2 (33,33) 

Traumatismos Dentários, n (%)     

Sim 41 (26,28) 30 (25,42) 11 (34,38) 0 (0) 

Não 115 (73,72) 88 (74,58) 21 (65,62) 6 (100,0) 
 

Tabela 76 – Avaliação do Dano Corporal em sede de Direito Civil, Direito de Trabalho e Direito Penal na 

região orofacial. 

 

Pela Tabela 76 observaram-se alguns parâmetros a analisar na avaliação do dano 

corporal nos sobreviventes (n=156). No que diz respeito aos traumatismos dentários, 

registaram-se cerca de 30 (25,42 %) casos de avaliação em sede de Direito Civil, 11 

(34,38%) em sede de Direito de Trabalho e não ocorreram casos em sede de Direito 

Penal. 
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 Total 

 (156) 
Direito Civil 

(n=118) 
Direito Trabalho 

(n=32) 
Direito Penal 

(n=6) 

Postura, deslocamentos e transferências, n (%)     
Sim 43 (27,56) 28 (23,73) 14 (43,75) 1 (16,67) 

Não 113 (72,44) 90 (76,27) 18 (56,25) 5 (83,33) 

Manipulação e preensão, n (%)     

Sim 36 (23,08) 26 (22,03) 10 (31,25) 0 (0) 

Não 120 (76,92) 92 (77,97) 22 (68,75) 6100,0) 

Comunicação, n (%)     
Sim 30 (19,23) 21 (17,80) 8 (25,0) 1 (16,67) 

Não 126 (80,77) 97 (82,20) 24 (75,0) 5 (83,33) 

Cognição e afetividade, n (%)     

Sim 39 (25,0) 30 (25,42) 8 (25,0) 1 (16,67) 

Não 117 (75,0) 88 (74,58) 24 (75,0) 5 (83,33) 

Atos de vida diária, n (%)     
Sim 36 (23,08) 24 (20,34) 11 (34,78) 1 (16,67) 

Não 120 (76,92) 94 (79,66) 21 (65,62) 5 (83,33) 

Vida social, afetiva e familiar, n (%)     

Sim 16 (10,26) 9 (7,63) 5 (15,62) 2 (33,33) 

Não 140 (89,74) 109 (92,37) 27 (84,38) 4 (66,67) 

Vida profissional e de formação, n (%)     
Sim 38 (24,36) 24 (20,34) 12 (37,5) 2 (33,33) 

Não 118 (75,64) 94 (79,66) 20 (62,5) 4 (66,67) 

Consciência, colaboração e orientação, n (%)     

Sim 21 (13,46) 14 (11,86) 6 (18,75) 1 (16,67) 

Não 135 (86,54) 104 (88,14) 26 (81,25) 5 (83,33) 
 

Tabela 77 – Parâmetros de Avaliação do Dano Corporal. 

 

Pela visualização da Tabela 77 foi possível constatar que, no que diz respeito à 

alteração da comunicação, registaram-se cerca de 21 (17,8%) casos em Direito Civil, 

seguidos de 8 (25%) casos em Direito de Trabalho e 1 caso (16,67%) em Direito 

Penal. 



	  
	  

98 
	  

 
	  



	   	   	  
	  
	  

99 
	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

capítulo VII 
 

Discussão 
 

 



	   	   	  
	  
	  

100 
	  



Traumatismos maxilofaciais e dentários – Sua importância médico-legal 
cap. VII – Discussão	  

	  
	  

	  
 101  
 

Capítulo VII. Discussão 
 

 
 
El traumatismo dental es una de las urgências más 
frecuentemente atendidas em nuestras consultas. Se estima 
que la prevalência de esta patologá es del 30%, a lo largo de 
la vida y en toda la población. 

 
Juan Carrión Bolaños (2009, p.1) 

 
 

Entendemos a discussão dos resultados como sendo a comparação dos dados 

obtidos na nossa amostra com os estudos publicados na literatura. Assim, somos da 

opinião que este capítulo é um ponto nevrálgico na composição deste estudo, pois 

aqui iremos confrontar os nossos dados com os resultados de outros investigadores, e 

isso traduzir-se-á indubitavelmente numa maior consistência  e qualidade do trabalho 

apresentado, independentemente de reforçar ou contradizer as pesquisas dos outros 

autores. No fundo, trata-se de demonstrar determinados critérios, estabelecendo a 

relação entre deles, tendo em vista conhecer a sua natureza, as suas proporções, as 

suas relações, entre outras.  

De referir que, relativamente à pesquisa de trabalhos científicos sobre os 

traumatismos maxilofaciais e dentários em politraumatizados graves, deparamo-nos 

com dificuldades em localizar trabalhos científicos similares ao nosso. Após 

pesquisarmos em várias fontes, verificamos a existência de escassos estudos que 

relacionassem os quatro grandes temas do nosso trabalho, ou seja, os traumatismos 

dentários, os traumatismos maxilofaciais, os politraumatizados graves e a 

avaliação do dano dentário e maxilofacial. 

Deste modo, quando nos referirmos especificamente aos quatro temas 

supramencionados, seremos ”pioneiros neste caminho literário”, ou seja, o grande 

vetor nesta temática seremos nós próprios, através do conhecimento empírico que 

fomos adquirindo com o decorrer dos anos. Neste empirismo incluímos a prática 

clinica, a docência académica, a investigação laboratorial, a publicação de artigos 

científicos em revistas indexadas, a elaboração de pareceres e relatórios médico-

legais, quando solicitados por particulares ou pelo Ministério da Justiça e a 

participação em inúmeros cursos, congressos e eventos científicos. 

Em suma, por tudo o que foi referido, pensamos que o principal desiderato da 

discussão dos resultados foi obter uma proposição que nos ajudará a chegar às 

principais conclusões desta dissertação. 
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1. Etiologia 
 

Como já foi referido anteriormente, os estudos epidemiológicos possibilitam 

analisar as particularidades respeitantes à etiologia dos traumatismos maxilofaciais e 

dentários, à frequência com que ocorrem, à distribuição e às determinantes dos 

eventos relacionados com a traumatologia. 

Os estudos realizados sobre os traumatismos maxilofaciais e dentários e a sua 

etiologia demonstram que, entre as suas causas estão: os acidentes de viação, a 

violência interpessoal e outras formas de agressão física, as quedas89-90 (resultantes 

de acidentes de trabalho, acidentes pessoais ou domésticos), os acidentes 

desportivos, os acidentes de trabalho, as lesões resultantes de ataques por parte de 

animais91-2, os traumatismos nos casos de acidentes por laringoscópio131 e até devido 

a acidentes por agentes químicos ou físicos. 

No presente estudo, dos 1229 doentes politraumatizados graves admitidos na SE 

do HSA-CHP, 251 doentes apresentaram comprometimento maxilofacial e dentário.  

 

1.1 Acidentes de Viação 

 
Os acidentes de viação foram responsáveis por 64,14% dos acidentes 

considerados neste estudo, indicando que os nossos resultados estão em 

consonância com a literatura, no que diz respeito à etiologia mais frequente de 

traumatismos maxilofaciais.99,162-85 

Os veículos de 2 rodas foram os que mais contribuíram para os acidentes de 

viação, com aproximadamente 36% e os seus condutores foram os mais atingidos, 

com 32,27% no que diz respeito à etiologia por acidentes de viação. Estes dados vão 

de encontro aos resultados apresentados por outros autores186-7, como o estudo 

realizado em São Paulo, por Calderoni et al188, que embora em menor percentagem 

(24,8%), verificaram que os acidentes ocorreram em veículos de 2 rodas. Num estudo 

realizado na Índia por Shekar et al174, os veículos de 2 rodas foram responsáveis por 

80,5% dos acidentes de viação. 

No entanto, segundo a maioria dos estudos internacionais por nós pesquisados, 

estes apontam os veículos de 4 rodas como sendo a principal causa de acidentes de 

viação. Entre esses estudos destacam-se o de Brasileiro et al70, no qual os acidentes 

com veículos de 4 rodas corresponderam a 28,7% dos acidentes e veículos de 2 rodas 

totalizaram 21,8% dos sinistros. Também o estudo de Ugboko et al175, realizado na 



Traumatismos maxilofaciais e dentários – Sua importância médico-legal 
cap. VII – Discussão	  

	  
	  

	  
 103  
 

Nigéria, refere que os veículos de 4 rodas, foram responsáveis por 61,7% dos 

acidentes e os veículos de 2 rodas foram intervenientes em apenas 9,4% dos 

acidentes de viação. 

Relativamente aos atropelamentos, podemos afirmar que se trata de um tipo de 

acidente frequentemente causado por veículos automóveis. No que diz respeito à 

envolvência dos peões, o nosso estudo totaliza 19,25% das ocorrências relativas a 

atropelamentos, aparecendo na quarta posição da lista de etiologias de traumatologia 

maxilofacial e dentária. Este resultado contradiz alguns trabalhos encontrados na 

literatura científica, como o estudo relatado por Wulcan et al189, em São Paulo, que 

registou o atropelamento como a segunda causa de traumatologia maxilofacial, com 

6,4% dos casos, bem como um outro estudo, realizado por Moharamzad et al164, no 

Irão, no qual se observaram 39,8% de casos de atropelamentos, constituindo o padrão 

principal de mortalidade nas vítimas de acidentes de viação. 

Os atropelamentos também estão intimamente ligados a um grande número de 

traumatismos associados190 e a uma alta incidência de óbitos. Só no ano de 2009, 

foram registados aproximadamente 40 0000 atropelamentos por acidentes de 

viação192. De todos os acidentes de viação, o nosso estudo apresentou um total de 

8,56% de óbitos por atropelamento. 

No decorrer do nosso estudo, verificámos que, relativamente aos acidentes de 

viação, os principais sinistrados foram os condutores, destacando-se os condutores de 

veículos de 2 rodas com 90% das ocorrências, seguidos dos condutores de veículos 

de 4 rodas com 69,09% de ocorrências. Estes resultados diferem de outros estudos. 

Malara et al170, na Polónia, referiu que a maioria dos sinistrados era condutor de 

veículos de 4 rodas (em 32,82% dos casos), seguidos dos passageiros do carro com 

30,3%. De igual modo, Fasola et al64, num estudo realizado na Nigéria, referiu que os 

acidentes que envolviam principalmente os passageiros de veículos de 4 rodas eram 

os mais frequentes, ao passo que outros autores, como Obuekwe et al192, não 

especificam os valores encontrados para os passageiros de veículos, bem como 

também não descriminam os dados referentes ao tipo de veículo. 

Em síntese, embora tenhamos encontrado inúmeros estudos que apontam outras 

causas para a etiologia dos traumatismos maxilofaciais e dentários, na nossa 

amostra, os acidentes de viação foram a sua causa principal e, nesta categoria, 

sobressaem em larga percentagem, os acidentes em veículos de 2 rodas, facto que 

estará relacionado com a particularidade destes doentes serem politraumatizados 

graves. 
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1.2 Acidentes de Trabalho 

 
Apesar do trauma maxilofacial relacionado com acidentes de trabalho ser raro, é 

muitas vezes complexo e desafiador, podendo causar danos físicos e/ou mentais no 

trabalhador. 

No nosso estudo, os acidentes de trabalho posicionaram-se em segundo lugar na 

etiologia dos traumatismos maxilofaciais, correspondendo a 15,54% dos casos. Da 

pesquisa exaustiva por nós efetuada, excetuando os estudos específicos relativos 

apenas a acidentes de trabalho, não encontrámos nenhum estudo com uma 

percentagem tão elevada de acidentes de trabalho e que, ao mesmo tempo, se 

encontre numa posição tão importante relativamente à etiologia. No entanto, por 

valores percentuais e posições muito inferiores apresentamos um estudo realizado 

por Pereira193, em Brasília, onde os acidentes de trabalho se encontram na quarta 

posição, correspondendo a 9% dos casos relativos a trauma maxilofacial. Em 

semelhança ao anteriormente referido, Roccia110, na Itália, obteve a quinta posição, 

com 6,3% dos casos. Já noutro estudo, também efetuado por Wulcan et al189, no 

Brasil, esta etiologia aparece em oitavo lugar, com apenas 1,8% dos casos. 

 

1.3 Acidentes Domésticos 
 

No que concerne à temática de traumatologia maxilofacial, raramente os acidentes 

domésticos são analisados individualmente. Frequentemente, este tipo de acidente 

ocorre envolvendo indivíduos com idade superior a 70 anos e estão intimamente 

ligados a quedas, justificadas pela dificuldade de locomoção característica destas 

idades. 

Na nossa amostra, os acidentes domésticos foram a terceira causa de lesão com 

8,37% dos casos, indo de encontro, em termos de proximidade percentual, a um 

estudo realizado na Austrália, de Shanin et al194, onde os investigadores mencionaram 

os acidentes domésticos como estando em segundo lugar, na lista de causas 

referentes à traumatologia maxilofacial, totalizando cerca de 10,4% dos casos. 
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1.4 Agressão 

 
Devido ao aumento da violência nas populações, a agressão sob a forma de 

violência interpessoal, terrorismo ou guerra apresenta-se como um mecanismo 

exponencial de trauma maxilofacial. No nosso estudo, verificou-se que a agressão se 

encontra em quarto lugar no ranking de trauma maxilofacial, com 6,37% dos casos. 

Encontramos também uma grande variedade de estudos científicos em que a 

violência interpessoal se posicionou na primeira causa responsável pelo trauma 

maxilofacial.123,195-199 Destacamos o estudo de Israr et al197, realizado em Londres, na 

Inglaterra, no qual a agressão foi a principal causa de fraturas do complexo 

zigomático, com 70% dos casos.  

No estudo de Thoren198, realizado na Finlândia, a agressão foi a principal causa 

para a presença de traumatismos associados às fraturas dos ossos da face, em 

43,1% dos casos. Já noutro estudo realizado por Lee199 na Coreia, a causa mais 

frequente de fraturas na face foi a violência, em 40,9% dos caos. A literatura científica 

aborda, em inúmeros trabalhos de investigação, a agressão como causa isolada na 

etiologia do trauma maxilofacial.117-22, 200-4 

 

1.5 Acidentes Desportivos  
 

As várias modalidades desportivas, devido à sua essência, provocam diversos 

traumatismos, muitos deles, resultado do incumprimento de recomendações relativas 

à proteção, como é o caso dos protetores bucais. 

No nosso estudo não encontrámos casos com etiologia desportiva, contudo, a 

literatura relata casos de traumatismos dentários com critérios de inclusão diferentes, 

como no estudo efetuado por Gassner et al205, realizado na Áustria, durante um 

período de 8 anos, no qual se registou um total de 7600 pacientes com traumatismos 

na face, em que 784 apresentavam lesões associadas ao esqui alpino e destes, um 

total de 41,6% dos pacientes apresentavam traumatismos dentários.205 

A participação em atividades desportivas tem crescido em todo o mundo e o 

número de casos de lesões relacionadas com o desporto, por consequência, tem 

aumentado. Mencionamos agora um estudo recente de Elhammali et al206, relativo a 

lesões faciais e da base do crânio decorrente de acidentes desportivos, em que as 

fraturas resultaram principalmente de desportos com bola (74%), especialmente o 

futebol (59%) e o andebol (8%), seguido da equitação e patinagem (7% cada uma) e 
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de modalidades desportivas de combate (6%). As fraturas do terço médio foram mais 

frequentes do que as do terço inferior, 67% e 29%, respetivamente. As fraturas do 

complexo zigoma-orbitário (47%) e nasal (26%) foram as mais comuns no terço médio 

da face. O processo condilar (45%), corpo (38%) e ângulo (21%) foram as mais 

frequentes na mandíbula. As fraturas de base de crânio foram encontradas em apenas 

4% dos pacientes pesquisados.206 

 

1.6 Outros 

 
Quanto aos acidentes classificados em outras etiologias, foi encontrado um caso 

relacionado com agentes químicos, no qual um individuo foi vítima de uma explosão 

de um bidão de diluente, sendo este classificado como acidente de trabalho. 

No que diz respeito a acidentes de origem animal, neste estudo não ocorreu 

nenhum caso direto, apesar de 3 dos politraumatizados apresentarem uma história de 

acidente envolvendo equídeos.  

No primeiro caso, um indivíduo deslocou-se  de cavalo em direcção a um itinerário 

principal, numa aposta em que, por fim, ambos acabaram atropelados por um veículo 

de 4 rodas, sendo este caso classificado como acidente de viação. 

O segundo caso diz respeito a um indivíduo que sofreu, entre outros, um 

traumatismo ocular, ao ser vítima da projeção de um objeto de grandes dimensões, 

por um cavalo em movimento e que foi incluído nesta categoria. 

O terceiro caso ocorreu quando uma paciente cavalgava e sucedeu uma queda, 

da qual resultou um traumatismo maxilofacial, classificado nesta categoria. 

Concluímos que, no que concerne à etiologia dos traumatismos maxilofaciais, os 

fatores de risco e a incidência apresentam uma grande diversidade, essencialmente 

devido a critérios geográficos (variando até no interior de cada país), culturais, 

socioeconómicos e ambientais.192,204 Neste contexto, verificamos que as 

características dos traumatismos maxilofaciais variam com o tipo de lesão, com a 

severidade e com a etiologia encontrada na população estudada. 

 
2. Sexo  
 

A maioria dos estudos publicados eencontrados na literatura consultada, apontam 

para uma predominância dos traumatismos nos indivíduos do sexo masculino.54-6,59-61 

O nosso estudo entra em acordo com a maioria da literatura publicada relativamente a 
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este tema, uma vez que 213 dos 250 indivíduos com politraumatismo grave 

maxilofacial, pertenciam ao sexo masculino e apenas 38 ao sexo feminino. Daqui se 

constata que 84,9%, ou seja, a grande maioria dos politraumatizados, eram do sexo 

masculino. Poder-se-á também verificar que, da totalidade da amostra, 131 indivíduos 

do sexo masculino e 25 indivíduos do sexo feminino sobreviveram ao sinistro. 

Estudos realizados na América do Sul comprovam os estudos anteriores, como 

por exemplo um estudo decorrido no Brasil e desenvolvido por Prata et al207, em que 

foram avaliados 151 pacientes com traumatismos dentários e onde os autores 

verificaram que aproximadamente 63% das vítimas pertenciam ao sexo masculino. 

Outro estudo realizado por Hassan et al208, no Egito, conclui que os homens 

apresentam um risco superior de sofrer traumatismo craniofacial em relação às 

mulheres, numa proporção de 5,5/1. 

Ainda noutro estudo elaborado na Nigéria por Fasola et al210, os autores 

observaram a prevalência de fraturas maxilofaciais por de acidentes de viação e 

concluíram que a esmagadora maioria das vítimas pertencia ao sexo masculino, numa 

proporção de 29:1. 

Na Europa, podemos destacar o estudo realizado na Suíça, por Eggensperger et 

al210, decorrido num período de 3 anos, com pacientes que apresentavam fraturas 

maxilofaciais, vítimas de agressão e onde a relação encontrada foi de 56 homens 

para 9 mulheres. 

Não poderíamos deixar de mencionar um estudo realizado na Geórgia, nos EUA, 

como a pesquisa obtida por Miller et al211, que caraterizou 68 pacientes, vítimas de 

traumatismo craniofacial no período decorrido entre o ano de 2000 e o ano de 2009, 

associados à prática de golfe, em que um total de 55% dos pacientes eram homens. 

Em suma, na pesquisa por nós efectuada, independentemente da faixa etária, do 

fator etiológico ou da localização geográfica, todos os estudos são unânimes 

relativamente à prevalência do sexo masculino nos traumatismos maxilofaciais e 

dentários. Desta forma, os resultados por nós apresentados encontram-se em sintonia 

com a literatura já existente. 

 

3. Faixa etária  
 

No que diz respeito às idades em que se observam traumatismos maxilofaciais 

com maior frequência, parece-nos pertinente salientar que os intervalos de idade por 

nós determinados se apresentaram diferentes de muitos estudos já efetuados. 
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Relativamente ao presente estudo, foram os indivíduos com idades 

compreendidas entre os 30 e os 39 anos os que mais foram atingidos por trauma 

maxilofacial, correspondendo a 16,34% dos indivíduos. Destes, 17,31% sobreviveram 

e 27,33% faleceram.  

O trauma constitui assim um importante fator de mortalidade e morbilidade, com 

enormes custos humanos resultantes da perda de indivíduos, na sua maioria, jovens. 

Apresentaremos de seguida alguns estudos que atestam a grande diversidade das 

faixas etárias. 

No estudo realizado no Brasil, por Sobreira et al67, averiguou-se a relação entre os 

traumatismos maxilofaciais e a faixa etária dos pacientes. Os autores constataram 

que, nas vítimas decorrentes de acidentes de viação, houve uma maior incidência da 

faixa etária dos 16 aos 20 anos. 

Ao estudar os traumatismos dentários decorrentes de acidentes de viação, Fasola 

et al209, constataram uma predominância das vítimas na faixa etária dos 21 aos 30 

anos. Um exemplo claro de faixas etárias bastante mais amplas foi o estudo realizado 

por Gassner et al88 que avaliou 9543 pacientes com a presença de fraturas faciais, 

trauma dento-alveolar e lesões em tecidos moles, durante um período de 10 anos, na 

Áustria e verificou que a faixa etária entre os 10 e os 37 anos foi a mais afetada. 

Por sua vez, Wood e Freer212, analisaram a incidência e a etiologia das lesões 

faciais resultantes de acidentes de viação em Queensland, na Austrália, por um 

período de três anos e constataram que a maior incidência das vítimas ocorreu em 

indivíduos com idades entre os 18 e os 22 anos, tanto no sexo masculino como no 

sexo feminino. 

Chrcanovic et al213, num estudo realizado no Brasil, relataram que a maioria das 

fraturas ocorreu em adultos, na faixa etária dos 21 aos 30 anos. 

Num estudo desenvolvido no Irão por Motamedi214, na sua análise epidemiológica 

retrospetiva compreendida entre os anos de 1996 e 2001, observou 237 pacientes 

com fraturas faciais em que a faixa etária de maior predomínio (59%) foi entre os 20 e 

os 29 anos de idade. 

Apesar da maioria dos trabalhos apontarem para que os homens estejam, em 

grande escala, associados aos traumatismos maxilofaciais e dentários, não podemos 

deixar de referir que, princi palmente nas três últimas décadas, deu-se um aumento 

crescente dos traumas verificados em mulheres, geralmente em idades até aos 40 

anos, em parte devido à sua crescente participação em atividades que, até então, 

eram de predomínio masculino59,215
. 
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Na literatura científica, relativamente à idade mais atingida por traumatismos 

maxilofaciais e dentários, constata-se que foram os adultos jovens os mais afetados. 

Aproximadamente 75% dos casos são relativos ao intervalo de idade entre os 11 e os 

40 anos, sendo a faixa etária mais atingida compreendida entre os 21 e os 30 anos.70-

1,73,80,216-8 

 

4. Traumatismos nos tecidos duros 
 

Na nossa amostra, verificamos que uma grande percentagem (83,27%) sofreu 

traumatismos nos tecidos duros, facto que também se verificou no estudo de 

Bertoja219, no qual a região mais afetada foi a mandibula, com 71,21% e no estudo de 

Montovani125, em que ocorrereu traumatismo de tecidos duros em 35% dos casos. 

No nosso estudo, dos 209 indivíduos que sofreram lesões nos tecidos duros, 95 

deles viriam a falecer. A região mais afetada foi a Nasal não específica, com 64 

indivíduos, o que corresponde uma percentagem de 25,50%, que se apresenta em 

consonância como estudo de Menezes et al126. 

A região corporal dos tecidos duros mais afetada por acidentes de trabalho foi a 

Órbita direita, com 11 casos. A região mais afetada por acidentes de viação foi a Nasal 

não específica com 41 casos, diferente dos valores apresentados por Brasileiro70, que 

refere que as fracturas do complexo zigomaticomaxilar foram as mais evidentes. A alta 

incidência das fraturas de órbita (envolvendo o complexo zigomático-maxilar) 

relaciona-se, provavelmente, com a proeminência e posição que esse osso ocupa no 

esqueleto facial, que o expõem frequentemente a forças traumáticas, desenvolvendo 

importantes índices de incidência, principalmente em regiões com altas taxas de 

violência162. 

No mesmo estudo, preconizado por Moreira162, acerca de casos de trauma da face 

atendidos em Cirurgia Buco-Maxilo-Facial da Faculdade de Odontologia de Piracicaba 

(FOP) – Unicamp, na cidade de Piracicaba, no período de Abril de 1999 a Março de 

2004, no qual participaram 1857 pacientes e cujos traumatismos ocorreram devido aos 

mais variados motivos, os resultados finais apresentam os acidentes de viação como  

o principal fator etiológico, seguido dos acidentes de trabalho. A investigação dos 

pacientes deste estudo evidenciou ainda que as fraturas da mandíbula foram mais 

frequentes nesta população (41,3%), tal como ocorreu noutros estudos, apesar de 

uma maior diversidade de fatores etiológicos, dos quais se destacou o estudo de 
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Gassner et al88. Números mais elevados foram observados por Bertoja219, em que as 

fraturas mandibulares corresponderam a 71,21% das fraturas faciais. 

Fasola124, numa análise quantitativa de 1689 pacientes portadores de fraturas 

maxilofaciais, entre 1984 e 1998, salientaram que as fraturas do corpo da mandíbula 

representaram a maioria dos casos (60,8%), seguidas da sínfise, correspondente a 

23,5% e a do ângulo com 11,8%. No nosso estudo a região mandibular mais afetada 

foi o côndilo, com 14 (19,72%) casos. 

No que concerne aos óbitos da nossa amostra, é possível afirmar que a Maxila não 

específica, Nasal não específica e  Órbita direita  foram as regiões que conduziram a 

uma maior percentagem de óbitos,  no entanto, não nos foi possível encontrar nenhum 

estudo que cruzasse este tipo de dados, daí não ser possível a sua confrontação. 

Em síntese, através de uma consulta pormenorizada da literatura, constatamos 

que a mandíbula foi, de facto, a região mais afetada em grande parte dos estudos, 

como foi referido por Negugopal163, Bouguila168, Hashemi169, Ansari178, Cheema179, 

Chrcanovic182, e Obuekwe192, com 52,2%, 62%, 38%, 52,6%, 67%, 40,11% e 29,2%, 

respetivamente. No que se refere à totalidade da amostra, estes valores não vão de 

encontro aos resultados por nós verificados. Se fracionarmos a amostra nos vários 

fatores etiológicos, no que concerne aos acidentes de viação, a região mais afetada foi 

a nasal não específica, cujos resultados são diferentes de Brasileiro70, que refere as 

fraturas do complexo zigomático-maxilar como as mais prevalentes.  

 

5. Traumatismos nos tecidos moles 
 

Na nossa amostra, verificamos que uma grande percentagem (65,34%) sofreu 

ferimentos nos tecidos moles. Dos 164 indivíduos que sofreram lesões nos tecidos 

moles, 65 deles faleceram (25,9%). 

Com exceção dos óbitos, onde não é possível efectuar qualquer confrontação, em 

virtude de não ter sido detetado nenhum estudo direccionado para essa 

especificidade, estes resultados não vão de encontro à literatura por nós pesquisada, 

pois quase todos eles, apontam o oposto, à exceção de um realizado por Olson et al8 

citado por Sobreira et al49, em que pesquisaram as lesões faciais de 580 pacientes 

que apresentavam 935 fraturas mandibulares e constataram que apenas 46,6% 

dessas fraturas estavam associadas a lesões nos tecidos moles. Como se pode 

verificar neste estudo, menos de metade da amostra (46%) apresentava lesões nos 
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tecidos moles, no entanto, apresentam mesmo assim uma percentagem mais elevada 

que a nossa, com  25,90% de óbitos. 

Na literatura encontramos estudos que vão de encontro com os nossos dados, nos 

quais se menciona que uma elevada quantidade das lesões atingiram os tecidos 

moles. Entre esses estudos que preconizam tais resultados, de realçar Bastos74, que 

englobou 1374 vítimas de lesões faciais, tendo verificado que a maior parte dos 

ferimentos atingiu os tecidos moles (93,1%). Em concordância com o anterior 

apresenta-se Le et al.121  

Com o intuito de aprofundar e particularizar ainda mais ao pormenor a nossa 

amostra, optámos por estudar qual a região mais afetada nos tecidos moles, pelo que 

constatamos que a região mais atingida foi a Orbitária direito com 21,91%, seguida da 

Orbitária esquerdo com 19,92%. 

Bastos74 apresentou resultados idênticos, através de um estudo realizado sobre 

traumatismos da face, em que também refere que as regiões mais atingidas da face 

foram: a orbitária (40,9%), seguida da labial (21,7%) e da frontal (11%). De todas as 

regiões em geral, salientou a região labial, que sendo a região que protege os dentes, 

e onde se localizaram 21,7% das lesões. No nosso estudo a região labial afetou 6,77% 

da amostra.   

No entanto, também existem outros estudos que apontam outras regiões como as 

mais afectadas. Entre esses estudos apresentados um elaborado por Obuekwe192, 

realizado exclusivamente com vitimas de acidentes de viação, em que conclui que a 

região frontal (37,3%) foi a mais afetada, ficando o couro cabeludo (13,9%) em 

segundo e o mento (9,8%) em terceiro. 

Curiosamente, na nossa amostra, dos 28 indivíduos que tiveram lesões na região 

nasal, 16 deles faleceram, não nos sendo possível confrontar este aspeto com 

nenhum estudo, uma vez que os estudos encontrados não abordam o cruzamento 

destes dados. 

Do tipo de lesões encontradas nos tecidos moles, a laceração foi a mais 

encontrada com 24 vítimas a sofrerem este tipo de traumatismo, sendo que 12 deles 

viriam a falecer (50%). Nos estudos por nós encontrados, que abordam esta temática, 

um foi elaborado por Brasileiro70, que refere também que a laceração foi a mais 

frequente.  

Mencionamos também um outro estudo, realizado por Martins et al220 que 

avaliaram 311 traumatismos faciais nos tecidos moles em crianças, no Pronto-Socorro 

Municipal da Fundação de Apoio Universitário de Pelotas, no Brasil, num período de 1 
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ano. Os dados demonstraram que os ferimentos mais comuns foram as escoriações e 

os hematomas (58,6%) nas regiões frontal (23,2%) e nasal (16,1%), e que o principal 

factor etiológico foi a queda (49,1%) com predomínio no sexo masculino (35), ou seja, 

daqui se depreende que em ambos os estudos os resultados são diferentes do nossos 

no que se refere ao tipo de lesão nos tecidos moles. 

 

 

6. Óbitos 
	  

A inexistência de dados radiológicos (e.g. ortopantomografia, radiografias 

periapicais, bitewing) ante-mortem da cavidade oral, induzui falsos resultados, na 

medida em que as peças dentárias poderão encontrar-se inclusas como é o caso dos 

terceiros molares permanentes. 

 

7. Questões 
 

7.1 Questão 1 

 

A caracterização dos traumatismos maxilofaciais e dentários em Portugal são 

sobreponíveis aos resultados europeus? 

A questão foi testada e após análise dos dados recolhidos concluimos que esta se 

verifica. 

 

7.2 Questão 2 

 
 A Tabela Nacional de Incapacidades por Acidentes de Trabalho e Doenças 

Profissionais e a Tabela Nacional de Avaliação em Direito Civil (Decreto-Lei n.º 

352/2007, de 23 de Outubro, Anexo I e II)1-2 (Anexos 1 e 2) é uma ferramenta válida na 

análise do dano dentário, estomatológico e maxilofacial em sede de Direito Civil, 

Direito de Trabalho e Direito Penal, em Portugal? 

A questão foi testada e após análise dos dados recolhidos concluimos que esta não 

se verifica. 
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capítulo VIII 

 

Proposta:  
Tabela de Avaliação do Dano Dentário, 

Estomatológico e Maxilofacial 
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Capítulo VII. Proposta de Tabela de Avaliação do Dano Dentário, 
Estomatológico e Maxilofacial 

 
 
 

Generalmente, cuando el paciente traumatizado llega al consultório del perito 
odontólogo ya ha passado la fase aguda, y lo que se observian son las 
secuelas que han quedado como consequência del traumatismo sofrido. 
 

Élida Norma Briñón (2006, p.235) 
 

 
 
1. Fundamentação  
 

O homem moderno caracteriza-se por ser estratégico. A exigência do homo 

estrategicus, do homo intentionalis requer a adoção de uma intervenção de sentido 

globalizante, o que implica a organização da ação, conduzida pela intencionalidade e 

dominada pela capacidade de prever e antecipar. Atendendo aos resultados obtidos e 

à eficácia das estratégias a implementar propomos uma Tabela de Avaliação do 

Dano Dentário, Estomatógico e Maxilofacial. 

As escolhas não são fruto de um impulso, ainda menos de uma imposição, estas 

nasceram das exigências internas que o problema da pesquisa criou. Isso implicou o 

conhecimento da bibliografia existente e do estado da arte e resultou de uma escolha 

consciente, crítica e avaliativa da teoria  aquirida após o desenvolvimento da pesquisa, 

em consonância com a metodologia. 

 
2. Coeficientes em perícias médico-legais 
 

A perícia médico-legal é um conjunto de procedimentos médicos e técnicos que 

tem como finalidade o esclarecimento de um fato de interesse da justiça ou como um 

ato pelo qual a autoridade procura conhecer por meios técnicos e científicos, a 

existência ou não de certos acontecimentos, capazes de interferir na decisão de uma 

questão judiciária ligada à vida ou à saúde do homem ou que com ele tenha 

relação.221 

Tendo como base os fundamentos teórico-práticos, a perícia médico-legal na 

avaliação do dano dentário, estomatológico e maxilofacial deverá ser uma perícia 

qualificada para uma adequada e integral reparação.  
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No relatório pericial compete ao perito face às sequelas diagnosticadas, atribuir 

coeficientes baseados em fundamentos matemáticos, numa busca de uniformização 

de critérios de ordem racional. 

 

3. Nomenclatura Dentária 
 

O sistema de classificação dentária adotado em Portugal, pela Ordem dos Médicos 

Dentistas (OMD), para a identificação pelos dentes, é a anotação de dois dígitos da 

Fédération Dentaire Internationale (FDI)161. Esta nomenclatura é designada  

vulgarmente como ISO 3950:2009 (Dentistry – Designation system for teeth and areas 

of the oral cavity).222 Neste, a cavidade oral é dividida em 4 quadrantes (superior 

direito, superior esquerdo, inferior direito e inferior esquerdo) e as peças dentárias na 

dentoção permanente são identificadas pelos seguintes grupos: incisivos, caninos, 

pré-molares e molares.  

O sistema da FDI161 usa uma numeração de dois dígitos na qual o primeiro número 

representa um quadrante do dente e o segundo número representa o número de 

dentes a partir da linha média da face. Para os dentes permanentes, os dentes 

superiores do lado direito começam com o número 1, os dentes superiores do lado 

esquerdo começam com o número 2. Os dentes inferiores do lado esquerdo começam 

com o número 3 e os dentes inferiores do lado direito começam com o número 4. Para 

dentes temporários, a sequência de números é de 5, 6, 7 e 8 para os dentes no 

quadrante superior direito, superior esquerdo, inferior esquerdo e inferior direito, 

respetivamente (Figura 2). 

 
Nomenclatura Dentária da FDI161 

Dentição Permanente 
Superior Direito Superior Esquerdo 

1.8 1.7 1.6 1.5 1.4 1.3 1.2 1.1 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 
4.8 4.7 4.6 4.5 4.4 4.3 4.2 4.1 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 

Inferior Direito Inferior Esquerdo 
Dentição Temporária 

 Superior Direito Superior Esquerdo  
 5.5 5.4 5.3 5.2 5.1 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 

8.5 8.4 8.3 8.2 8.1 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 
Inferior Direito Inferior Esquerdo 

 
Figura 2 – Nomenclatura Dentária da FDI.161 
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4. O trauma no aparelho estomatognático 
 

O dano dentário, estomatológico e maxilofacial é, regra geral, pouco importante 

quando comparado com outros danos corporais sensoriais ou motores, mas nem por 

isso, o perito deve negligenciar a sua exploração, o seu estudo e a sua avaliação. 

Dado o número elevado de traumatismos ocorridos devido a acidentes de viação, 

acidentes desportivos, acidentes domésticos e violência interpessoal, são solicitadas 

com frequência perícias para a sua quantificação, sendo essencial um protocolo 

regulamentado para que o resultado seja uma avaliação precisa. 

Compete ao perito ter em consideração que o sistema estomatognático engloba 

para além dos dentes, todo um conjunto de estruturas anatómicas, ou seja, a sua base 

esquelética: a mandíbula e a maxila, a junção com o processo alveolar: ligamento 

periodontal, cemento, mucosa dos lábios e os dentes; todos eles essenciais na 

transmissão de força durante o processo de mastigação. Este sistema é uma unidade 

funcional que necessita de todos os elementos para ser ativo e efetivo. 

Na quantificação do dano dentário, estomatológico e maxilofacial é necessário ter 

em consideração que os dentes desempenham uma tríplice função: mastigatória, 

estética e fonética e que os exames periciais devem distinguir com subtileza o valor de 

cada peça dentária e levar em consideração a sua função.221 

A perda de um ou mais dentes de origem traumática tem múltiplas consequências 

sobre o aparelho estomatognático, entre as quais destacamos: alterações das funções 

mastigatória, estética e fonética; movimentações dentárias como inclinações, 

extrusões, rotações e formação de diastemas, trauma oclusal e patologia ao nível da 

ATM. 

A cada peça dentária é atribuído um valor em relação à sua função no sistema 

estomatognático e de acordo com a sequela existente resultante do traumatismo 

(World Health Organization: Aplication of the International Classification of Diseases to 

Dentistry and Stomatology139) ocorrido. Estas lesões, que afetam a parte de coroa 

dentária, em diferentes níveis (esmalte, dentina) e também da polpa ou na estrutura 

radicular (cemento), podem modificar a integridade de um dente desde uma simples 

variação estética até à perda total da vitalidade pulpar.  

Os autores constataram que os incisivos superiores são os dentes mais atingidos 

devido à sua localização, proeminência, exposição, além das características 

anatómicas, como possuir uma lâmina óssea muito fina e apenas uma raiz.223 
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5. Protocolo de avaliação dos traumatismos dentários 

O perito deverá ter em conta a classificação dos traumatismos dentários segundo a 

OMS (World Health Organization: Aplication of the International Classification of 

Diseases to Dentistry and Stomatology)139 e deverá proceder ao exame clínico da 

cavidade oral do indivíduo e considerar os seguintes critérios: 

• Inspeção clínica extra-oral e intra-oral; 

• Palpação extra-oral e intra-oral (negativa, positiva); 

• Percussão vertical e lateral (negativa, positiva); 

• Mobilidade vertical (intrusivo, extrusivo) e horizontal (Índice de Lindhe223) e em 

milímetros (Índice de Miller225); 

• Profundidade de sondagem (Índice de placa de O’Leary226, Índice de placa e 

índice de sangramento de Löe e Silness227, Índice de sangramento de Ainamo 

e Bay228); 

• Vitalidade da polpa (teste a quente, teste a frio, teste elétrico, teste de 

cavidade, teste de anestesia, transluminação, teste de mordida e laser); 

• Exame radiográfico intra e extra-oral (tomografia computadorizada de feixe 

cónico, ortopantomografia, raio X periapical e bitewing); 

• Quantificação da dor, através de esclalas229-30. Muitas vezes, é o indicador de 

anomalia de pós-traumático, logo depois de um exame médico sistematizado, 

escala ordinal crescente de graus de dor; 

• Exame da oclusão. 

Deve-se considerar o nexo de causalidade (se a cronologia da lesão é consistente 

com o trauma, bem como a topografia da sequela para a área anatómica). 

 

6. Tempo médio de cura 

O tempo médio de cura enquadra-se de acordo com o tipo de lesão: 

a) Fratura coronária, sem exposição pulpar: menos de 30 dias. 

b) Fratura coronária com exposição pulpar: se uma peça, menos de 30 dias, se se 

quatro ou mais peças, é maior que 30 dias. 

c) Fratura radicular, sem exposição pulpar: menos de 30 dias. 

d) Fratura radicular, com exposição pulpar: se só uma peça, será inferior a 30 

dias, se são quatro o mais peças, é maior que 30 dias. 
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7. Tempo de incapacidade 

O tempo de incapacidade depende do tempo de cura, dos tratamentos necessários 

para restaurar a função e das sequelas. 

a) Temporária: Quando é possível recuperar a função. 

b) Permanente: perda da função, ainda que seja reabilitado por prótese. 

c) Parcial: Quando só afeta um quadrante da cavidade oral. 

d) Total: Quando o dano afeta a totalidade das peças dentárias. 

 

8. Coeficiente mastigatório 
 

A função mastigatória não é exclusiva dos dentes, mas de um conjunto de 

estruturas que participam neste processo, como os lábios, a língua, os músculos da 

face e principalmente os músculos da mastigação, a ATM, a mandíbula e a maxila.209 

A função mastigatória resulta da atuação cinérgica de vários órgãos, e os dentes são 

dotados de função específica e insubstituível, daí que não se pode separar a lesão 

ocorrida nos dentes da função digestiva.231 

A capacidade mastigatória mede-se segundo o tamanho dos fragmentos 

alimentares depois de um determinado número de ciclos. A eficiência mastigatória 

baseia-se no número de ciclos mastigatórios necessários para fragmentar os 

alimentos num tamanho específico.  

Se após um traumatismo ocorrem lesões nos dentes, e destas resultam sequelas 

que comprometem a função mastigatória num indivíduo, o perito deve estar atento ao 

facto de que esse mesmo indivíduo na sua atividade profissional necessita de um 

aporte de calorias para a concretização das suas funções, e isto, pode indiciar outros 

problemas de saúde, por comprometimento da sua capacidade de mastigação.  

No que diz respeito às funções de cada peça dentária desempenha durante o 

processo de mastigação, os dentes anteriores quando comparados com os 

posteriores, têm um papel reduzido na mastigação, e por isso, atribuímos um valor de 

1% para o Incisivo Central (IC) e Incisivo Lateral (IL) e 2% para o Canino (C), tal como 

se pode constatar na Tabela 78. O dente Pré-Molar (PM), sobretudo o segundo, atua 

na trituração dos alimentos e portanto, atribuímos o valor de 3% para o primeiro pré-

molar e de 4% para a segundo pré-molar.  

A função mastigatória recai especialmente sobre o primeiro Molar (M) e, em 

seguida, sobre o segundo molar, e atribuimos um valor de 6%, enquanto que o terceiro 
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molar foi classificado com apenas 2%, tendo em conta a sua menor participação 

devido à sua posição mais posterior, e por em muitos casos não ter antagonista.  

Na função mastigatória, o valor atribuído é igual tanto na arcada superior como na 

inferior, e para os 4 quadrantes. 

Dente 

C
oe

fic
ie

nt
e 

M
as

tig
at

ór
io

 

IC 1 

IL 1 

C 2 

1º PM 3 

2º PM 4 

1º M 7 

2º M 6 

3º M 1 

Quadrante 25 

Total 100% 

S - Superior; I - Inferior 

Tabela 78 – Coeficiente mastigatório. 

 

9. Coeficiente fonético 
 

A articulação é o fenómeno produzido através dos sons pelos órgãos da fonação 

devidamente controlados. A voz é algo tão característico e importante como a nossa 

própria fisionomia e impressão dactilar. Aliás, são realizados exames periciais de 

identificação humana pela voz. A voz varia de acordo com o sexo, idade, profissão, 

personalidade, estado emocional e a intenção com que é usada. Ela também mostra 

quem nós somos, além de conseguirmos nos comunicar com outras pessoas só 

utilizando a voz, como por exemplo, numa conversa ao telefone. 

A emissão da voz começa a partir do ar que é expirado pelos pulmões, passa pela 

laringe, onde estão localizadas as pregas vocais, as mesmas no momento da 

expiração, aproximam-se e vibram, produzindo assim o som. Este som, que de início é 

baixo e fraco, será amplificado pelas cavidades de ressonância (que são a faringe, a 



 Traumatismos maxilofaciais e dentários – Sua importância médico-legal 
cap. VIII – Proposta: Tabela de Avaliação do Dano Dentário	  

	  
	  

	  
121 

 

boca e o nariz). Após amplificado, o som será articulado na cavidade oral, por meio 

dos lábios, bochechas, língua, palato e mandíbula. 

A língua é o principal órgão da articulação, atuando em conjunto com os dentes, 

palato e mandíbula. Daí, resulta a importância destas estruturas funcionarem e 

estarem em perfeitas condições para que a fonação e articulação dos fonemas e sons 

possam ocorrer de forma satisfatória, para a boa comunicação oral de cada indivíduo. 

Os dentes também auxiliam na articulação das palavras. Em estudos de sons 

articulados, há letras que se pronunciam com a língua contra os dentes superiores, e 

quando estes estão ausentes, ocorre um som de assobio. 

O papel desempenhado pelos dentes na fonação é de extrema importância para a 

pronúncia de consoantes, tais como: F, V, T, D, N, S e C. Quando os incisivos estão 

ausentes, a pronúncia de tais consoantes torna-se alterada, pois o timbre da voz 

modifica-se. 

Nas letras F e V, o lábio inferior atua como um órgão ativo e o bordo incisal dos 

incisivos superiores como passivo. Nas letras Z, o órgão ativo é o bordo da língua e o 

passivo é o bordo incisal dos incisivos superiores. Nas letras T e D, o órgão ativo é a 

língua e o passivo é a face palatina dos incisivos superiores. Os pré-molares e 

molares participam na letra L.  

No diagnóstico estético são tidos como referência determinados fonemas  

Por sua vez, o som S é avaliado para determinar a dimensão vertical da fonética. 

Nesta posição os bordos incisais dos antero-superiores e antero-inferiores quase 

contactam e determinam o espaço de fonação anterior. A amplitude do espaço 

posterior da fonação varia com o grau de protrusão mandibular necessário para que os 

dentes anteriores quase contactem no som S.233 

É do consenso geral que os testes fonéticos são um auxílio na obtenção de um 

diagnóstico estético e funcional confiável. A pronúncia de determinados sons é crucial 

na reabilitação oral estética, quer pela confeção de restaurações ou próteses. A esse 

título, temos o caso do som M que pode proporcionar informação valiosa para a 

determinação do comprimento incisal e da posição de repouso. O clinico avalia a 

quantidade de exposição incisal na posição de repouso, através da repetição do som 

M com a mandíbula em posição de repouso através de palavras que contenham esta 

consoante em intervalos regulares.232  

A pronúncia dos sons F e V pode ser valiosa na identificaçãoo de alguns dos 

parâmetros funcionais e estéticos a serem seguidos aquando do desenvolvimento de 

um plano de tratamento protético. Na quantificação da determinar a inclinação 
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vestíbulo-palatina do terço incisal e no comprimento dos incisivos centrais superiores, 

uma vez que estão diretamente relacionados com o bordo interior do vermelhão do 

lábio inferior são observados os sons V e F.233  

As alterações fonéticas surgem não apenas quando o número de dentes ausentes 

é elevado. Quando as regiões edêntulas se localizam a nivel anterior, as 

consequências resultantes das alterações de pronúncia de consoantes inter-dentárias 

e lábio-dentárias são maiores. Os dentes anteriores são os mais importantes na 

emissão de sons e, portanto, os valores mais elevados correspondem ao setor 

anterior, assim como a maxila tem um papel mais relevante do que a mandíbula. Na 

valorização das peças dentárias antagonistas altera-se o valor dos antagonistas nesta 

função (Tabela 79). 

 

Dente 

C
oe

fic
ie

nt
e 

Fo
né

tic
o 

Maxila Mandíbula 

IC 7 6 

IL 6 5 

C 6 5 

1º PM 2,5 2 

2º PM 2 1,5 

1º M 0,5 0,5 

2º M 0,5 0,5 

3º M 0,5 0,5 

Quadrante 25% 21% 

 
Tabela 79 – Coeficiente fonético. 

 

10. Coeficiente estético 
 

A  estética dentária está diretamente relacionada com o sentido estético do 

homem. Há inúmeras referências e descobertas de antigas civilizações, nas quais se 

encontram registos de preocupação na substituição de dentes perdidos, utilizando 

outros meios como fios de ouro, dentes humanos, dentes animais, marfim, entre 

outros. 233-4 
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As peças dentárias e os maxilares são quem sustentam os tecidos moles da face, 

daí que a sua ausência origina alterações na expressão e da fisionomia, dando um 

aspeto de senescência, afetando a harmonia, a beleza e a auto-estima de um 

indivíduo.  

Do grupo dentário anterior depende em grande parte, o fator simpatia e tem tanta 

importância na vida de relação, ao ponto de constituir um elemento de prestígio.  

A deficiência estética significa uma diminuição no rendimento do trabalho em 

algumas profissões, como por exemplo, nos atores, cantores, apresentadores de 

televisão, professores, etc.  

A importância estética irá na ordem crescente, desde o setor anterior, grupo dos 

incisos e caninos, até ao setor latero-posterior, constituído pelos pré-molares e 

molares. As peças dentárias da maxila têm maior valor estético do que as da 

mandíbula, por isso, os seus valores deverão ser mais elevados (Tabela 80). 

 

Dente 

C
oe
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e 
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o 

Maxila Mandíbula 

IC 7 5 

IL 6 4 

C 7 5 

1º PM 2 2 

2º PM 1,5 1,5 

1º M 0,5 0,5 

2º M 0,5 0,5 

3º M 0,5 0,5 

Quadrante 25% 19% 

 

Tabela 80 – Coeficiente estético. 

 

11. Divisão topográfica da face 
 

O principal objetivo da reabilitação oral estética é proporcionar ao paciente o 

melhor resultado funcional e estético possível. 
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Figura 3 – Divisão por quintos faciais (frontal). 
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Figura 4 – Divisão por terços faciais (perfil). 
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A imagem frontal fornece informações sobre as dimensões verticais, a linha média, 

níveis faciais e contorno da face. Nesta análise, no sentido horizontal são 

considerados os terços: superior, médio e inferior da face; e no sentido vertical é 

importante dividi-la em quintos facias. 

Divide-se a face com o paciente em posição frontal e divide-se em 6 regiões, 

segundo 3 planos (Plano Horizontal de Frankfurt). 

 

12. Proporção coronária e linha do sorriso 

A proporção coronária individual entre altura e largura parece ser uma referência 

mais adequada. Estudos demonstraram que as variações são mínimas nessa relação. 

Os valores médios encontrados determinam que a largura dos incisivos centrais 

superiores corresponde a aproximadamente 80% da sua altura.235   

Os principais objetivos da estética dentária são criar dentes criar uma disposição 

dentária bela em harmonia com as gengivas, lábios e a face do indivíduo. Estes dois 

objetivos conseguem-se utilizando referências e são reforçados pela perspetiva e 

ilusão.235 

Em média, os valores de largura do incisivo central superior estão compreendidos 

entre os 8,3 mm e 9,3 mm, enquanto a altura varia entre 10,4 mm e 11,2 mm (razão 

média aproximada largura/altura de 80%).   

Os incisivos laterais superiores apresentam uma variação de proporção acentuada 

quando comparados com os incisivos centrais. Com forma semelhante aos centrais, a 

sua largura é, em média,  de 1,5-3 mm. Os caninos inferiores, com a sua forma típica 

de lança (devido à sua cúspide incisal em forma de V), são mais largos que os 

incisivos laterais, cerca de 1-1,5 mm.234-5   

A linha de sorriso assume-se como um fator major para a conotação agradável do 

sorriso. A linha de sorriso pode ser definida como a linha hipotética traçada pelos 

bordos incisais dos dentes antero-superiores em relação com outras linhas de 

referência da face. Numa situação considerada esteticamente favorável, as linhas 

devem ser paralelas, exercendo um efeito coesivo, sempre favorável em qualquer tipo 

de composição.231,5-7 

O plano incisal dos dentes superiores e o contorno da margem gengival devem 

estar paralelos, assim como a linha inter-pupilar. A linha interciliar e comissural são 

linhas acessórias e quando são paralelas às linhas gerais, aumentam o efeito coesivo. 
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As linhas do plano incisal superior, do contorno da margem gengival, do plano 

interpupilar, incluindo as linhas interciliar e comissural, paralelas entre si, determinam 

o equilíbrio e a coesão da face.231,5-7 

 

 
Figura 5 – Proporção áurea do sorriso: a proporção do incisivo lateral relativamente ao incisivo 

central é agora de 1:1.618 e de 1:0.618 relativamente ao canino. 

Existe uma preocupação com a estética dentária em todos os aspetos, sobretudo 

com a cor e o alinhamento dentário. 233 

A “proporção áurea” não é viável, uma vez que a sua aplicação originaria uma 

arcada maxilar anormalmente estreita.235 

 

13. Coeficiente de antagonismo 
 

Alguns autores consideram um coeficiente de antagonismo, como sendo um 

percentual de perda em relação à diminuição da função do dente que fica no sentido 

oposto, em face da redução da sua função. Para eles, esse valor pode atingir o valor 

de 50% daquele mesmo dente que se encontra ausente. 

Por outro lado, observa-se na prática que os através da interpretação da Tabela 

nacional de incapacidades, quando respondem aos quesitos relativos à debilidade e à 

perda funcional, têm em consideração apenas os índices mastigatórios relativos às 

peças dentárias lesadas, omitindo os coeficientes estéticos e fonéticos da vítima, e 

não descrevem os coeficientes atribuídos aos dentes antagonistas, na medida em que 

a tabela não faz referência a estes parâmetros de avaliação. 

A perda de um dente, não acarreta só "essa" perda, mas também provoca a 

migração das peças adjacentes, extrusão dos antagonistas, diminuição da dimensão 
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vertical e outros distúrbios que afetam negativamente o conjunto buco-dentário, 

património do lesado. Os restantes dentes que perdem o seu antagonista por perda 

traumática deste, também perdem a sua função mastigatória, uma vez que esta perda 

anula fisiologicamente esta função, já que não pode cumpri-la por não ter apoio para a 

função. O valor percentual deve ser adicionado, isto é, quando um dente se perde, vai 

duplicar o seu valor, uma vez que o antagonista também perde o valor funcional.  

Com a perda de um dente ou dois, se são antagonistas, a lesão vai ser ligeira, pois 

não afeta a função mastigatória. No caso de dois dentes, cujos antagonistas já 

estavam ausentes, a lesão também é leve. Mas, se perder dois dentes cujos 

antagonistas estão presentes, vai perder a função de quatro peças e provocará 

enfraquecimento da função parcial e total, causando danos graves.  

O indivíduo com oclusão normal, apresenta um esquema mastigatório regulado e 

coordenado. Este esquema oclusal, tem algum grau de tolerância e com algumas 

variações, é um novo equilíbrio neuromuscular, mas se as variações são de médio a 

extremo, ele quebra o equilíbrio e os movimentos mastigatórios parafuncionais que 

são nocivos para todos os elementos do sistema estomatognático.  

No caso da eficiência mastigatória afetada até ao estado de cura, se o individuo 

recorreu ao uso de próteses, estas peças artificiais são consideradas naturais.  

A gravidade da lesão é determinada pelo número de peças atingidas pelo 

traumatismo. Se o indivíduo pode continuar a prótese com a mesma eficiência após a 

lesão, estas são considerados leves. Mas se não pode continuar a usar a mesma 

prótese  uma vez que tem havido um enfraquecimento ou perda, conforme o caso, 

seria considerada grave, tal como por exemplo a perda de 50% das peças dentárias. 

As perdas atribuídas aos molares, nomeadamente ao teiceiro molar, devem ser 

valorizadas, em face das disponibilidades de novas tecnologias onde esses elementos 

dentários possam merecer um certo destaque na preservação das arcadas dentárias e 

na possibilidade do uso de próteses ou através de reabilitações ortodônticas. 

 

14. Avaliação do dano na dentição temporária 
 

O Homo sapiens sapiens tem duas dentições, a temporária e a permanente, com 

um período de diferentes peças dentárias temporárias e permanentes, a que se 

designa de dentição mista.  

Um traumatismo na dentição temporária pode acarretar graves repercussões sobre 

a dentição permanente que se está a formar, tais como: a hipoplasia do esmalte, a 
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malformação radicular, o atraso ou a ausência da erupção, uma maloclusão, entre 

outros.  

Qualquer lesão que altere a aparência de um indivíduo da que ela possuía 

anteriormente a essa lesão, pode ser considerada como um dano estético, e quando 

este ocorre nas crianças, estas terão ainda que conseguir um lugar na sociedade, às 

vezes a partir desse dano. 

Na atualidade ainda não foram avaliadas as incapacidades na dentição decídua, 

que enquanto não for permanente, a lesão poderia ter tons de evolução do dano 

temporário e/ou permanente no gérmen do dente correspondente.  

Se ocorre precocemente a perda traumática do temporário, antes de sua 

substituição e formação da coroa clínica, pode perder-se o espaço primitivo, o que 

pode induzir alterações de posição na arcada dentária.  

É de especial relevância registar e avaliar os danos na dentição temporária, para 

quantificar e determinar o dano futuro.  

 
15. Documentação fotográfica  
 

Uma avaliação estética e uma documentação fotográfica geralmente incluem as 

seguintes fotografias: 

a) Visualizações facial, frontal e perfil; 

b) Lábios em repouso; 

c) Sorriso natural; 

d) Posição dos lábios mais alargada (como pronunciar a letra E); 

e) Vistas frontais e laterais dos dentes, com as bochechas recolhidas; 

f) Pontos de vista oclusal de cada arco, tomadas com um espelho intraoral; 

g) Dentes em protusiva e lateralidade, posições excursivas; 

h) Regional oclusal, frontal e vista lateral da área desdentada destacando os 

contornos do rebordo residual. 

 

16. Exame radiográfico 
 

A radiografia compreende a projeção de imagens tridimensionais em uma 

superfície bidimensional, causando superposição de estruturas, alterações no formato 

e dimensões do objeto. 
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O exame radiográfico à cavidade oral é um recurso importante para complementar 

o exame clínico. Pois, ajuda na deteção de alterações importantes nos tecidos duros 

dos dentes e osso da face, auxilia no diagnóstico, na elaboração do plano de 

tratamento e no acompanhamento e controle dos casos. 

Deve-se tirar radiografias aos dentes traumatizados para verificar possíveis 

alterações, tais como: fraturas radiculares, sua extensão e proximidade pulpar, fraturas 

do processo alveolar, reabsorções radiculares, deslocamento dentários, imagens 

radiolúcidas periapicais, calcificações da polpa coronária e radicular, fragmentos em 

tecidos moles. 
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Capítulo IX. Conclusões 
 

 

El momento de la valoración del daño corporal puede venir contemplado en 
los textos legales o lo determona el perito médico segúin la evolución 
biológica del paciente. 
 

C. Borobia Fernández (2006, p.237) 
 

 

Ao encerrarmos o presente estudo dedicado às conclusões e, atendendo à 

interpretação dos dados constantes das tabelas efetuadas queremos em função da 

análise estatística, deixar algumas considerações sobre aquilo que no nosso entender 

nos parece importante reter. 

Deste modo, os resultados obtidos da nossa investigação apuramos as seguintes 

conclusões: 

! Da totalidade da amostra, 116 indivíduos sobreviveram ao sinistro, o que 

resultou uma percentagem de 77%, tendo os restantes falecido; 

! A nacionalidade predominante das vítimas foi a portuguesa (98%); 

! Porto foi o distrito mais representativo no papel no acidente, com exceção dos 

condutores de veículos de 4 rodas, em que o distrito de Bragança foi 

ligeiramente superior com 7 casos contra 6 do Porto. Aliás, o distrito do Porto 

foi o mais  representativo no papel no acidente (óbitos); 

! Houve uma grande predominância do sexo masculino, uma vez, que da 

totalidade  da amostra, 129 indivíduos pertenciam ao sexo masculino, o que 

perfez uma  percentagem de 85%; 

! O intervalo de idade 15-19, foi o que englobou maior número de sinistrados 

com  28 (18%) casos e em sentido oposto o intervalo de idade 80-89 com 

 apenas 2 sinistros (1%); 

! Observou-se que todos os indivíduos que tiveram acidentes de trabalho 

pertenciam ao  sexo masculino. Por outro lado, no que diz respeito aos 

acidentes de viação, 84%pertenciam ao sexo masculino e 16% ao sexo 

feminino, não se observando diferenças estatisticamente significativas 

(p=0.217); 

! Mais de 3⁄4 dos sinistrados da nossa amostra passaram primeiro por outro 

hospital antes de darem entrada no HAS-CHP, no entanto os valores 

apresentados não são estatisticamente significativos (0.465); 

! Relativamente aos sobreviventes, a mediana de dias de internamento nos 

cuidados intensivos foi de 6 dias, enquanto que a mediana de dias de 

internamento no HSA-CHP foi de 17 dias; 
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! Na nossa amostra verificaram-se 35 óbitos (23%), e nestes, a média de dias de 

internamento nos cuidados intensivos e no hospital foi em simultâneo de 2 

dias; 

! A mediana de idades mais elevada das vítimas ocorreu no ano de 2005 com 36 

anos; 

! No que concerne aos dias de internamento, verificou-se que as vítimas de 

atropelamento (peões) foram as que estiveram mais tempo internados no 

hospital, com uma mediana de 47 dias; 

! Sobreviveram mais pessoas do sexo masculino, à exceção dos passageiros de 

2 veículos de rodas; 

! No que concerne à idade encontrada nos óbitos, 15 anos foi o valor mínimo e 

78 foi o valor máximo; 

! Verificou-se que quase 50% das vítimas pertenciam ao distrito do Porto, 

aparecendo deste modo como o mais afetado, sendo também este o distrito 

onde ocorreram mais óbitos; 

! Do presente estudo constatou-se que a maioria das vítimas, com 92% dos 

casos, sofreu algum tipo de acidente de viação. 

! O substancial número de politraumatizados com traumatismos maxilofaciais e 

dentários traduz-se em numerosos casos de dano estético, que o perito 

forense deve avaliar de modo a minimizar as fragilidades encontradas pelas 

vítimas face à desfiguração. 

! A dificuldade de avaliar o dano maxilofacial e dentário acentua-se quando os 

registos clínicos relativos ao trauma maxilofacial e dentário são exíguos. 

! A atual Tabela Nacional de Incapacidades é inadequada para a valorização de 

sequelas maxilofaciais e dentárias das vítimas, pois existe uma necessidade de 

uniformização de critérios de avaliação. 

! Na prática médica em geral, e em patologia forense em particular, o dano 

maxilofacial e dentário está pouco valorizado, pois, os clínicos e os peritos 

médico-legais têm pouca sensibilidade para esta questão. Esta insensibilidade 

pode levar a que os dados recolhidos nos registos clínicos hospitalares e nos 

relatórios de perícias forenses, sejam insuficientes e não sirvam de elemento 

identificador, porque a descrição das leões/sequelas é sumária e incompleta, e 

muitas vezes até contraditória. 

! É necessário integrar peritos forenses em Medicina Dentária, Estomatologia e 

Cirurgia Maxilofacial, devidamente qualificados nos serviços médico-legais. 
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Anexo 1 
 

Tabela Nacional de Incapacidades por Acidentes de Trabalho e Doenças 
Profissionais (Decreto-Lei n.º 352/2007 de 23 de Outubro), p.143-6.1 

 



	  
	  
	  
	  

 
	  

CAPÍTULO XV 
Estomatologia 

 

Instruções específicas. – O conjunto dos dentes forma duas arcadas: a superior e a 

inferior. 

 

A descrição metódica começa pelos dentes do quadrante superior direito, seguida dos 

do superior esquerdo, dos do lado inferior esquerdo e dos do lado inferior direito. 

 

A incapacidade temporária parcial por lesões dentárias só pode resultar de: 

 

a) Fracturas coronais; 

b) Fracturas das raízes em que o traço de fractura esteja ao nível do terço coronal e 

terço médio; 

c) Luxação dentária. 

Nas situações das alíneas a) e c) pode haver restauração do dente in situ, enquanto 

na segunda a evolução é para a extracção dentária e, neste caso, aplica-se a taxa 

correspondente à perda de dente. 

 

1 – Face 
1.1 - Partes moles: 

1.1.1 - Mutilação da língua. - A incapacidade por mutilação agrava-se da frente para 

trás, sendo as lesões posteriores mais graves do que as anteriores em cerca de um 

terço: 

a) Mutilação parcial da língua no seu terço anterior ……………………….                                          0,05-0,15 

b) Idem, abrangendo os dois terços anteriores (anteriores ao V lingual) ….                                                                                                               0,16-0,25 

c) Idem, incluindo o terço posterior (perda total da língua) …………………. 0,26-0,40 

 

1. 1.2 - Paralisia da língua: 

a) Unilateral 

b) Bilateral. 

As incapacidades serão atribuídas conforme coeficientes do nervo glossofaríngeo (v. 

«Neurologia», n.º 4.9). 

 

 



	  
	  
	  
	  

 
	  

1.1.3 - Mutilação do lábio: 

a) Quando não for reparada cirurgicamente e produza dificuldade na 

sucção ou ingestão de alimentos …………………………………………….                                                                                                   

0,05 

b) Idem, se não depende da vontade do sinistrado, com prejuízo estético, 

a incapacidade será corrigida pelo factor 1,5. 

 

 

1.2 - Esqueleto 

1.2.1 - Fracturas: 

a) Deformação da arcada dentária com dificuldade da mastigação 0,05-0,15 

b) Idem, com perturbação estética e quando esta for importante para o 

desempenho do posto de trabalho …………………………… 

 

0,16-0,20 

             

1.2.2 - Artrose da articulação temporomaxilar: 

a) Unilateral ………………………………………….…………………………                                                                                                           0,25-0,30 

b) Bilateral ………………………………………………………………….……                                                                                                             0,31-0,35 

 

1.2.3 - Mobilidade da mandíbula. - A abertura da boca é medida pela distância que 

separa os incisivos dos dois maxilares, sem queixas do observando. O afastamento 

normal é de 40 mm. Este afastamento pode ser corrigido cirurgicamente, mas nos 

casos em que tal é difícil ou impossível a incapacidade é: 

a) Afastamento entre 21 mm e 30 mm …………………………………….  0,05 

b) Idem, entre 11 mm e 20 mm ………………………………………………  0,10 

c) Idem, entre 0 mm e 10 mm ……………………………………………….  0,20 

 

1.2.4 - Perda de segmentos (mutilações): 

1.2.4.1 - Vastas mutilações: 

a) Perda facial da mandíbula (maxilar inferior) …………………………….                                                   0,10-0,20 

b) Perda total da mandíbula (maxilar inferior) ……………………………. 0,30-0,40 

c) Perda parcial de um maxilar superior, com conservação do esqueleto 

nasal…………………………………………………………………………….  

 

0,20-0,25 

d) Perda de um maxilar superior com comunicação buconasal …………                         0,26-0,30 

e) Perda de um maxilar superior com perda extensa da mandíbula 

(maxilar inferior) …………………………….………………………………….                                                                          

 

0,31-0,40 

f) Perda dos dois ossos maxilares superiores e respectiva arcada 

dentária, da abóbada palatina, e do esqueleto nasal …………………….                                                                             

 

0,41-0,50 



	  
	  
	  
	  

 
	  

                                                                                                                          

1.2.4.2 - Mutilações limitadas. Para avaliar a incapacidade funcional determinada pela 

mutilação dos maxilares deve ter-se em conta três elementos: 

O número de dentes definitivos conservados interligáveis; 

A possibilidade de prótese susceptível de restabelecer a mastigação; 

O estado da articulação dentária (temporo-maxilar). 

 

Nota. - O grau de mastigação resulta de os dentes restantes de um maxilar terem 

como oponentes os homólogos correspondentes no outro maxilar. 

A perda dos dentes definitivos pode ser superada por prótese. 

A prótese fixa supera dois terços dos prejuízos e a prótese móvel, apenas. um terço 

do dano ocorrido pela perda de dentes. 

A perda dos oitavos dentes (siso) produz uma incapacidade de 0%. Os restantes 

dentes produzem uma incapacidade de 0,01 a 0,06, sendo de atribuir maior 

incapacidade pelos molares, incisivos e caninos. A perda de um ou dois dentes não 

prejudica a capacidade de mastigação ou da fonação, salvo para determinadas 

profissões, tais como cantores, músicos de instrumentos de sopro e, eventualmente, 

locutores, em especial se forem os dentes anteriores. 

Assim, se o défice ultrapassar a perda de dois dentes, a incapacidade será o 

somatório, de acordo com o princípio da capacidade restante, dos seguintes 

coeficientes: 

a) Perda dos oitavos dentes (dentes do siso) ……………………………… 0,00 

b) Por cada dente incisivo ………………………………………………………                                                                                              0,01 

c) Por cada dente canino ……………………………………………………….                                                                                               0,06 

d) Por cada dente pré-molar ………………………………………………….                                                                                     0,0125 

e) Por cada dente molar …………………………….………………………….                                                                                                0,05 

f) Quando ocorrer a perda total ou parcial dos dentes, e se estes forem substituídos 

por prótese, a incapacidade resultará do somatório das perdas calculadas pelas 

alíneas anteriores, dividindo-se a soma aritmética por três ou por dois, conforme se 

trate de prótese fixa ou móvel.                                                      

Assim: 

Somatório de perdas = incapacidade de prótese fixa 

               3 

Somatório de perdas = incapacidade de prótese móvel 

               2 



	  
	  
	  
	  

 
	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 2 
 

Tabela de Avaliação de Incapacidades em Direito Civil, Tabela Nacional de 

Incapacidades por Acidentes de trabalho e Doenças Profissionais 

(Decreto-Lei n.º 352/2007 de 23 de Outubro), Anexo II, Cap. I. Sistema 

Nervoso e Psiquiatria. p.169.2 

 



	  
	  
	  
	  

 
	  

C) Estomatologia 
 

7 – Estomatologia: 
 
As situações não contempladas neste capítulo, nomeadamente as de carácter 

excecional, avaliam-se por analogia com as sequelas descritas e quantificadas. 

No caso da aparelhagem móvel, reduzir as taxas propostas em 50%. No caso de 

aparelhagem fixa, reduzir as taxas propostas em 75%.  

A colocação de implantes determina apenas a atribuição de uma taxa entre 1 e 3. 

 
 

 
Código 

 

  
Valorização 
em pontos 

 
 
Sc0701 

 
Edentação completa insuscetível de correção por prótese …………..................... 
 
(atendendo à repercussão sobre o estado geral) 
 

 
20 a 28 

 
 
 
Sc0702 
Sc0703 

 
Perda de dente insuscetível de correção por prótese 
 
Incisivo ou canino ………………………………………………………………….…… 
Pré-molar ou molar……………………………………………………………………… 
 

 
 

1 
1,5 

 

 
 
 
Sc0704 
Sc0705 
Sc0706 

 
Disfunções mandibulares ………………………………………………………………. 
 
Limitação da abertura bucal igual ou inferior a 10 mm ……………………………… 
Limitação da abertura bucal igual ou inferior a 10 e 30 mm ……………………… 
Limitação da abertura bucal igual ou inferior a 31 e 40 mm ……………………… 
 
(atendendo à bilateralidade, fenómenos dolorosos e perturbações da função) 
 

 
21 a 30 

 
6 a 20 

 
até 5 

 

 
Sc0707 

 
Perturbação pós-traumática da oclusão dentária ou da articulação 
temporomandibular 
 
(segundo a repercussão sobre a mastigação, a fonação e as algias) 
 

2 a 10 
 

 
Sc0708 

 
Amputação da parte móvel da língua ………………………………………………… 
 
(tendo em consideração a repercussão sobre a palavra, a mastigação e a 
deglutição, segundo a importância das perturbações) 
 

3 a 30 
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Anexo 3 
 

Parecer favorável do Projeto de Investigação:  
“Traumatismos maxilofaciais e dentários – sua importância médico-legal”  

do Conselho de Administração do HSA-CHP 
 

 
 



	  

	  

 

 



	  

	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 4 
 

Parecer favorável do Projeto de Investigação: “Traumatismos maxilofaciais e 
dentários – sua importância médico-legal” da Comissão de Ética para a Saúde 

do Hospital de Santo António – Centro Hospitalar do Porto. 
 

 
 



	  

	  



	  

	  

	  

	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Anexo 5 

 

Abbreviated Injury Scale (AIS)27 na Face 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

	  

The Abbreviated Injury Scale (AIS), 1990 revision, update 1998. Association for the 
Advancement of Automotive Medicine (AAAM). 

 

WHOLE AREA 

Code Severity Index Injury Description 
216000 1 Penetrating injury 
216002 1                      superficial; minor 
216004 2                       with tissue loss > 25% 
216006 3                       with blood loss > 20% by volume 

 
If deeper structures are involved, code under Vessels, Organs or Skeletal. 
 
Assign one of the following codes, as appropriate, to soft tissue (external) injuries to the face. 
To calculate an ISS, however, assign these injuries to the external body region and follow rules 
for ISS calculation on the pages xviii and xix. 
 
 

Code Severity Index Injury Description 
210099 1 Skin/Subcutaneous/muscle (including eyelid, lip, external ear, 

forehead)  NFS 
210202 1          Abrasion 
210402 1          Contusion 
210600 1          laceration NFS 
210602 1                 minor; superficial 
210604 2                 major (> 10 cm long and into subcutaneous tissue) 
210606 3                        blood loss > 20 % by volume 
210800 1          avulsion NFS 
210802 1                  superficial; minor (< 25 cm2) 
210804 2                  major (> 25 cm2 but blood loss < 20% by volume) 
210806 3                         blood loss > 20% by volume 

 

Use one of the following two descriptors when such vague information is the only information 
available. These descriptors allow a means for identifying the occurrence of face injury, but they 
do not allow the calculation of an accurate ISS in these patients. 

 

Code Severity Index Injury Description 
215099 9 Blunt/traumatic face injury NFS 
215999 9 Died without further evaluation; no autopsy 

  
VESSELS also see NECK 
 

Code Severity Index Injury Description 
220200 1 External carotid artery branch(es) including facial and internal maxillary 

laceration NFS 
220202 1         Minor 
220204 3         major (blood loss > 20% by volume 

 
NERVES also see CRANIAL NERVES under HEAD 
 

Code Severity Index Injury Description 
230299 1 Optic nerve NFS (intraorbital portion only; for intracranial portion or 

location unknown, code under cranial nerves in Head section) 
230202 2           Contusion 
230204 2           Laceration 
230206 2           Avulsion 



	  

	  

 
 INTERNAL ORGANS 
 

Code Severity 
Index 

Injury Description 

240299 1 Ear NFS 
240204 1           Ear canal injury 
240208 1           Inner or middle ear injury 
240212 1           Ossicular chain (ear bone) dislocation 
240216 1           Tympanic membrane (eardrum) rupture 
240220 1           Vestibular apparatus injury 

 
 

Code Severity 
Index 

Injury Description 

240499 1 Eye NFS 
240402 2           Eye avulsion (enucleation)  
240408 1           Canaliculus (tear duct) laceration 
240412 1           Choroids rupture 
240416 1           Conjunctiva injury 
240699 1           Cornea NFS 
240602 1                        abrasion 
240604 1                        contusion (includes hyphema) 
240606 1                        laceration 
240800 1           Iris laceration 
241000 1           Retina laceration 
241002 2                       with retinal detachment 
241200 1           Sclera laceration 
241202 2                       involving globe (includes rupture) 
241499 1           Uvea injury 
241699 1           Vitreous injury 

 
 

Code Severity Index Injury Description 
243099 1 Mouth NFS 

 
 

Code Severity Index Injury Description 
243299 1 Gingiva (gum) NFS 
243202 1                          contusion 
243204 1                          laceration 
243206 1                          avulsion 

 
 

Code Severity Index Injury Description 
243400 1 Tongue laceration NFS 
243402 1                                superficial 
243404 2                                deep/extensive 

 
SKELETAL 
 
 

Code Severity Index Injury Description 
250200 2 Alveolar ridge (bone) fracture with or without injury to teeth 

 
Do not code teeth separately where these occur simultaneously 

Code Severity Index Injury Description 
250400 2 Facial bone (s) fracture NFS 

 
 



	  

	  

Code Severity Index Injury Description 
250699 1 Mandible NFS (bilateral coded as single injury) 
250600 1   fracture NFS 
250602 1       closed but NFS as to location 
250604 1                                       body with or without ramus involvement 
250606 1                                       ramus 
250608 2                                       subcondylar 
250610 2       open/displaced/comminuted (any or combination) but NFS as to 

location 
250612 2                                       body with or without ramus involvement 
250614 2                                       ramus 
250616 2                                       subcondylar 

 
Code Severity Index Injury Description 

250800 2 Maxilla fracture (including maxillary sinus) excepted Le Fort fractures as 
described below (bilateral code as single injury) 

250804 2                            Le Fort If 
250806 2                            Le Fort IIg 
250808 3                            Le Fort IIIh 
250810 4                                       blood loss > 20% by volume 

 
Code Severity Index Injury Description 

251099 1 Nose NFS 
251000 1                            fracture NFS 
251002 1                                        closed 
251004 2                                        open/displaced/comminuted (any or 

combination) 
251090 1                            rupture of mucosa/vessels (“nosebleed”, epitaxis) 

 
Code Severity Index Injury Description 
251200 2 Orbit fracture NFS 
251202 2                        Closed 
251204 3                        Open/displaced/comminuted (any or combination) 

 
Code Severity Index Injury Description 

251499 1 Teeth any number but NFS (see also Alveolar ridge) 
251402 1                            dislocation or loosened 
251404 1                            fracture 
251406 1                            avulsion 

 
Code Severity Index Injury Description 
251699 1 Temporomandibular joint NFS 
251602 1                            spain 
251604 2                            dislocation 

 
Code Severity Index Injury Description 

251800 2 Zygoma fracture 
 
fLeFort I – horizontal segmented fracture of the alveolar process of the maxilla in which the 
teeth are usually contained in the detached portion of the bone. 

g LeFort II – unilateral or bilateral fracture of the maxilla in which the body of the maxilla is 
separated from the facial skeleton and the separated portion is pyramidal in shape; the fracture 
may extend through the body of the maxilla down the midline of the hard palate, through the 
floor of the orbit and in 

 

 



	  

	  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 6 
 

Entrevista Telefónica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

	  

Data do contato: ___________Informação dada por: Doente         Familiar       Outro  

 

Disponibilidade para Entrevista domiciliária: Sim         Não 
 

1. Etiologia Médico-Legal 

 

1.1. Acidente: Sim               Não 

  

1.1.1. Acidente de Viação       

 

1.1.1.1. Veículo 4 rodas             1.1.1.2. Veículo 2 rodas                  1.1.1.3 Outro 

1.1.1.4. Encarcerado                  1.1.1.5. Projetado        

1.1.1.6. Condutor                        1.1.1.7. Passageiro  

1.1.1.8. Passageiro frente           1.1.1.9. Passageiro atrás  

1.1.1.10. Atropelamento 

  

 

1.1.2. Acidente Trabalho 

 

1.1.2.1. Veículo 4 rodas            1.1.2.2. Veículo 2 rodas 

 

1.1.2.2. Queda               

             1.1.2.2.1. Queda ≤ 2 metros                    1.1.2.2.2. Queda > 2 metros                   

 

1.1.2.3. Queda de objeto sobre cabeça                1.1.2.4. Outro            

 

1.1.3. Acidente Doméstico 

 

1.1.3.1. Queda          

            

            1.1.3.1.1. Queda ≤ 2 metros                   1.1.3.1.2. Queda > 2 metros           

 

1.1.3.2. Outro 

 

	  

	  	  	  

	  

	  

	   	  

	  

	  



	  

	  

1.1.4. Acidente Ferroviário 

 

1.1.5. Acidente Desportivo 

 

1.2. Agressão: Sim             Não  

 

1.2.1. Homicídio  

 

1.2.1.1. Arma de Fogo            1.2.1.2. Arma Branca                  1.2.1.3. Envenenamento   

 

1.2.1.4 Esganadura                 1.2.1.5. Estrangulamento           1.2.1.6. Objeto Contundente  

 

1.2.1.7 Outros 

 

1.2.2. Suicídio          

 

1.2.2.1 Enforcamento              1.2.2.2. Precipitação             1.2.2.3.Afogamento                       

 

1.2.2.4. Intoxicação                 1.2.2.5. Trucidamento            1.2.2.6. Arma de Fogo                        

 

1.2.2.7. Arma Branca              1.2.2.8. Confinamento            1.2.2.9. Defenestração                     

 

1.2.2.10. Overdose                  1.2.2.11. Outro                              

 

1.2.3. Violência Interpessoal  

 

 1.2.3.1. Morro/Soco                  1.2.3.2. Pontapé 

  

1.2.3.3. Descrição_______________________________________________________________ 

 

1.3. Etiologia médico-legal compatível com a informação: Sim              Não 

  

1.3.1. Descrição________________________________________________________________ 

 
 

	   	   	  

	   	   	  

	  	  

	  

	  



	  

	  

 

2. Cuidados Pré-Hospitalares 

 

2.1.Ambulância INEM           2.2. Helicóptero INEM 

 

3. Cuidados Hospitalares 

 

3.1. Hospital 1 (Hospital Santo António): Sim             Não 

 

3.2. Número de hospitais percorridos: 

3.2.1.     1                  2                      3                       4                  + 4 

 

3.2.2. Qual (ais)?________________________________________________________________ 

 

4. Alta: 

 

4.1. Consulta Externa: 

  

4.1.1 Qual (ais)?________________________________________________________________               

 

4.2. Domicílio             

 

4.3. Outro Hospital     

      

4.3.1. Qual?____________________________________________________________________ 

 

4.4. Domicílio + Consulta Externa  

  

4.4.1. Qual (ais)?________________________________________________________________ 

 

4.5. Outro Hospital + Consulta Externa  

4.5.1. Qual?____________________________________________________________________ 

 
 

 

	  	  



	  

	  

 

5. Traumatismos Associados: Sim             Não  

 

5.1 Qual (ais)?    

  

5.1.1. Cabeça              5.1.2. Crânio-encefálico           5.1.3. Lombar            5.1.4.Cervical          

 

5.1.5. Abdominal           5.1.6. Pélvico              5.1.7. Torácico 

 

5.1.8. Membro Superior           5.1.9. Membro Inferior           5.1.10. Vertebro-Medular 

 

 

6. Traumatismos Região da Face: Sim               Não 

 

6.1. Tecidos Moles: Sim          Não             

 

6.1.1. Orbitária - Direito          6.1.2. Orbitária - Esquerdo         6.1.3. Orbitária Não Específica  

 

6.1.4. Parotídea - Direito        6.1.5. Parotídea  - Esquerdo       6.1.6. Parotídea Não Específica  

 

6.1.7. Geniana - Direito          6.1.8. Geniana - Esquerdo           6.1.9. Geniana Não Específica  

 

6.1.10. Nasal  - Direito            6.1.11. Nasal - Esquerdo             6.1.12. Nasal Não Específico  

 

6.1.13. Lábio Superior             6.1.14. Lábio Inferior                    6.1.15. Labial Não Específica  

 

6.1.16. Mentoniana                  6.1.17. Lingual 

 

6.2. Tecidos Duros: Sim         Não             

 

6.2.1. Le Fort I Direito               6.2.1. Le Fort Esquerdo           6.2.2. Le Fort I Não Específica  

 

6.2.3. Le Fort II Direito              6.2.4. Le Fort II Esquerdo         6.2.5. Le Fort II Não Específica  

 



	  

	  

6.2.6. Le Fort II - Direito            6.2.7. Le Fort III Esquerdo         6.2.8. Le Fort III Não Específica  

 

6.2.9. Le Fort Não Específica              6.2.10. Nasal - Direito              6.2.11. Nasal - Esquerdo  

 

6.2.12. Nasal Não Específica               6.2.13. Órbita - Direito             6.2.14. Órbita - Esquerdo  

 

6.2.15. Órbita Não Específica               6.2.16. Zigomático - Direito      

 

6.2.17. Zigomático - Esquerdo              6.2.18. Zigomático Não Específica 

     

6.2.19. Arco Zigomático Direito              6.2.20. Arco Zigomático Esquerdo   

 

6.2.21. Arco Zigomático Não Específica             6.2.22. Mandíbula: Côndilo - Direito              

 

6.2.23. Mandíbula: Côndilo - Esquerdo               6.2.24. Mandíbula: Côndilo Não Específica              

 

6.2.25. Mandíbula: Corpo - Direito                       6.2.26. Mandíbula: Corpo - Esquerdo                        

 

6.2.27. Mandíbula: Corpo Não Específica            6.2.28. Mandíbula: Ramo - Direito                             

 

6.2.29. Mandíbula: Ramo - Esquerdo                   6.2.30. Mandíbula: Ramo Não Específica                   

 

6.2.31. Mandíbula: Ângulo – Direito                      6.2.33. Mandíbula: Ângulo - Esquerdo                        

 

6.2.34. Mandíbula: Ângulo Não Específica       

 

6.2.35. Mandíbula: Apófise Coronóide – Direito         

 

6.2.36. Mandíbula: Apófise Coronóide - Esquerdo  

 

6.2.37. Mandíbula: Apófise Coronóide Não Específica             

 

6.2.38. Mandíbula: Sínfise                           6.2.40. Mandíbula Não Específica           

 



	  

	  

6.2.41. Processo Alveolar Maxilar               6.2.42. Processo Alveolar Mandibular                      

 

6.2.43. Processo Alveolar Dentário             6.2.44. Maxila - Direito                                               

 

6.2.45. Maxila - Esquerdo                            6.2.46. Maxila Não Específica 

 

 

6.3. Traumatismos Dentários: Sim            Não            

 

6.3.1. Descrição: _______________________________________________________________ 

 

6.3.2. Perdas Dentárias: Sim         Não 

 

 6.3.2.1. Qual (ais)?_______________________________________________________ 

 

 

 

6.4. Cicatrizes Região da Face 

  

6.4.1. Cicatrizes Anteriores ao Traumatismo: Sim                Não          

 

6.4.1.1. Descrição_______________________________________________________________ 

 

6.4.2. Cicatrizes como consequência do Traumatismo: Sim         Não 

 

6.4.2.1. Descrição:______________________________________________________________ 

 

 

6.4.3. Número de Cicatrizes na Face:    1            2             3            4            + 4 

 

 

 

7. Sequelas: Sim            Não   

 



	  

	  

7.1. Postura, Deslocamentos e Transferências: Sim          Não      

 

7.2. Manipulação e Preensão: Sim         Não 

 

7.3. Comunicação Cognição e Afetividade: Sim             Não                    

 

7.4. Outras queixas a nível funcional: Sim          Não 

 

7.4.1. Quais?___________________________________________________________________ 

 

7.5. Atividades de Vida Diária 

   

7.5.1.Independente                 7.5.2. Dependente               7.5.3. Totalmente Dependente   

 

7.6. Vida social, afetiva e familiar: Sim          Não         

 

 7.7. Vida profissional e de formação: Sim          Não          

 

 7.8. Consciência, Orientação: Sim          Não 

 

 

7.9. Alteração dos Sentidos: Sim          Não  

 

7.9.1. Anosmia: Sim          Não               

 

7.9.1.1. Alterações do Olfacto. Quais?_______________________________________________ 

 

7.9.2. Cegueira: Sim          Não               

 

7.9.2.1. Alterações de Visão. Quais?________________________________________________ 

 

7.9.3. Ageusia: Sim            Não                

 

7.9.3.1. Alterações do Paladar. Quais? ______________________________________________ 



	  

	  

 

7.9.4. Surdez: Sim              Não               

 

7.9.4.1. Alterações de Audição. Quais? ______________________________________________ 

 

7.10. Outras Sequelas?__________________________________________________________________  

 

 

8. Tem ou teve Necessidade de Ajudas?    Sim                Não    

 

8.1. Ajudas através de: 

 

 8.1.1. Seguro                  8.1.2. Segurança Social                   8.1.3. Conta Própria  

 

8.2. Necessidade de Terceira Pessoa? Sim           Não 

 

 8.2.1. Quem?__________________________________________________________________ 

  

8.2.2. Quanto Tempo?___________________________________________________________ 

 

8.2.3. Para que atividades de vida diária?____________________________________________ 

 

8.3. Se Seguro:  

 

8.3.1. Ajuda Técnica Seguro: Sim          Não        8.3.2. Indemnização Seguro: Sim         Não   

 

8.3.3.Acordo Seguro: Sim              Não             8.3.4. Acordo Seguro Tribunal: Sim          Não            

 

8.3.5. Por Acordar: Sim          Não                     8.3.6. Por Decisão: Sim         Não          

 

8.3.7. Pendente: Sim              Não                     8.3.8. Processo Findo: Sim          Não 

 

8.4. Se Segurança Social: 

 



	  

	  

8.4.1. Ajuda Técnica: Sim            Não             8.4.2. Ajuda Terceira Pessoa: Sim           Não      

 

8.5. Se Conta Própria: 

 

8.5.1. Ajuda Técnica: Sim             Não             8.5.2.Ajuda Terceira Pessoa: Sim           Não   

 

 

9. Profissão à data do acidente?___________________________________________________________ 

 

10. Profissão Atual?____________________________________________________________________ 

 

11. Data de Alta do Hospital Santo António:_________________________________________________ 

 

12. Data da Alta – Outro Hospital: _________________________________________________________ 

 

13. Data de Seguro:____________________________________________________________________ 

 

14. Data da Cura (Consolidação Médico-Legal das lesões):_____________________________________ 

 

 

Observações: 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 

 



	  

	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 7 
 

Entrevista Domiciliária 
Direito Civil



	  

	  

 
Data do domicílio: __________Informação dada por: Doente         Familiar       Outro  

 
 

1. Etiologia Médico-Legal 

 

1.1. Acidente: Sim               Não 

  

1.1.1. Acidente de Viação       

 

1.1.1.1. Veículo 4 rodas             1.1.1.2. Veículo 2 rodas                  1.1.1.3 Outro 

1.1.1.4. Encarcerado                  1.1.1.5. Projetado        

1.1.1.6. Condutor                        1.1.1.7. Passageiro  

1.1.1.8. Passageiro frente           1.1.1.9. Passageiro atrás  

1.1.1.10. Atropelamento 

  

 

1.1.2. Acidente Trabalho 

 

1.1.2.1. Veículo 4 rodas            1.1.2.2. Veículo 2 rodas 

 

1.1.2.2. Queda               

             1.1.2.2.1. Queda ≤ 2 metros                    1.1.2.2.2. Queda > 2 metros                   

 

1.1.2.3. Queda de objeto sobre cabeça                1.1.2.4. Outro            

 

1.1.3. Acidente Doméstico 

 

1.1.3.1. Queda          

            

            1.1.3.1.1. Queda ≤ 2 metros                   1.1.3.1.2. Queda > 2 metros           

 

1.1.3.2. Outro 

 

	  

	  	  	  

	  

	  

	   	  

	  

	  



	  

	  

1.1.4. Acidente Ferroviário 

 

1.1.5. Acidente Desportivo 

 

1.2. Agressão: Sim             Não  

 

1.2.1. Homicídio  

 

1.2.1.1. Arma de Fogo            1.2.1.2. Arma Branca                  1.2.1.3. Envenenamento   

 

1.2.1.4 Esganadura                 1.2.1.5. Estrangulamento           1.2.1.6. Objeto Contundente  

 

1.2.1.7 Outros 

 

1.2.2. Suicídio          

 

1.2.2.1 Enforcamento              1.2.2.2. Precipitação             1.2.2.3.Afogamento                       

 

1.2.2.4. Intoxicação                 1.2.2.5. Trucidamento            1.2.2.6. Arma de Fogo                        

 

1.2.2.7. Arma Branca              1.2.2.8. Confinamento            1.2.2.9. Defenestração                     

 

1.2.2.10. Overdose                  1.2.2.11. Outro                              

 

1.2.3. Violência Interpessoal  

 

 1.2.3.1. Morro/Soco                  1.2.3.2. Pontapé 

  

1.2.3.3. Descrição_______________________________________________________________ 

 

1.3. Etiologia médico-legal compatível com a informação: Sim              Não 

  

1.3.1. Descrição________________________________________________________________ 

 
 

	   	   	  

	   	   	  

	  	  

	  

	  



	  

	  

 

2. Cuidados Pré-Hospitalares 

 

2.1.Ambulância INEM           2.2. Helicóptero INEM 

 

3. Cuidados Hospitalares 

 

3.1. Hospital 1 (Hospital Santo António): Sim             Não 

 

3.2. Número de hospitais percorridos: 

3.2.1.     1                  2                      3                       4                  + 4 

 

3.2.2. Qual (ais)?________________________________________________________________ 

 

4. Alta: 

 

4.1. Consulta Externa: 

  

4.1.1 Qual (ais)?________________________________________________________________               

 

4.2. Domicílio             

 

4.3. Outro Hospital     

      

4.3.1. Qual?____________________________________________________________________ 

 

4.4. Domicílio + Consulta Externa  

  

4.4.1. Qual (ais)?________________________________________________________________ 

 

4.5. Outro Hospital + Consulta Externa  

4.5.1. Qual?____________________________________________________________________ 

 
 

 

	  	  



	  

	  

 

5. Traumatismos Associados: Sim             Não  

 

5.1 Qual (ais)?    

  

5.1.1. Cabeça              5.1.2. Crânio-encefálico           5.1.3. Lombar            5.1.4.Cervical          

 

5.1.5. Abdominal           5.1.6. Pélvico              5.1.7. Torácico 

 

5.1.8. Membro Superior           5.1.9. Membro Inferior           5.1.10. Vertebro-Medular 

 

 

6. Traumatismos Região da Face: Sim               Não 

 

6.1. Tecidos Moles: Sim          Não             

 

6.1.1. Orbitária - Direito          6.1.2. Orbitária - Esquerdo         6.1.3. Orbitária Não Específica  

 

6.1.4. Parotídea - Direito        6.1.5. Parotídea  - Esquerdo       6.1.6. Parotídea Não Específica  

 

6.1.7. Geniana - Direito          6.1.8. Geniana - Esquerdo           6.1.9. Geniana Não Específica  

 

6.1.10. Nasal  - Direito            6.1.11. Nasal - Esquerdo             6.1.12. Nasal Não Específico  

 

6.1.13. Lábio Superior             6.1.14. Lábio Inferior                    6.1.15. Labial Não Específica  

 

6.1.16. Mentoniana                  6.1.17. Lingual 

 

6.2. Tecidos Duros: Sim         Não             

 

6.2.1. Le Fort I Direito               6.2.1. Le Fort Esquerdo           6.2.2. Le Fort I Não Específica  

 

6.2.3. Le Fort II Direito              6.2.4. Le Fort II Esquerdo         6.2.5. Le Fort II Não Específica  

 



	  

	  

6.2.6. Le Fort II - Direito            6.2.7. Le Fort III Esquerdo         6.2.8. Le Fort III Não Específica  

 

6.2.9. Le Fort Não Específica              6.2.10. Nasal - Direito              6.2.11. Nasal - Esquerdo  

 

6.2.12. Nasal Não Específica               6.2.13. Órbita - Direito             6.2.14. Órbita - Esquerdo  

 

6.2.15. Órbita Não Específica               6.2.16. Zigomático - Direito      

 

6.2.17. Zigomático - Esquerdo              6.2.18. Zigomático Não Específica 

     

6.2.19. Arco Zigomático Direito              6.2.20. Arco Zigomático Esquerdo   

 

6.2.21. Arco Zigomático Não Específica             6.2.22. Mandíbula: Côndilo - Direito              

 

6.2.23. Mandíbula: Côndilo - Esquerdo               6.2.24. Mandíbula: Côndilo Não Específica              

 

6.2.25. Mandíbula: Corpo - Direito                       6.2.26. Mandíbula: Corpo - Esquerdo                        

 

6.2.27. Mandíbula: Corpo Não Específica            6.2.28. Mandíbula: Ramo - Direito                             

 

6.2.29. Mandíbula: Ramo - Esquerdo                   6.2.30. Mandíbula: Ramo Não Específica                   

 

6.2.31. Mandíbula: Ângulo – Direito                      6.2.33. Mandíbula: Ângulo - Esquerdo                        

 

6.2.34. Mandíbula: Ângulo Não Específica       

 

6.2.35. Mandíbula: Apófise Coronóide – Direito         

 

6.2.36. Mandíbula: Apófise Coronóide - Esquerdo  

 

6.2.37. Mandíbula: Apófise Coronóide Não Específica             

 

6.2.38. Mandíbula: Sínfise                           6.2.40. Mandíbula Não Específica           

 



	  

	  

6.2.41. Processo Alveolar Maxilar               6.2.42. Processo Alveolar Mandibular                      

 

6.2.43. Processo Alveolar Dentário             6.2.44. Maxila - Direito                                               

 

6.2.45. Maxila - Esquerdo                            6.2.46. Maxila Não Específica 

 

 

6.3. Traumatismos Dentários: Sim            Não            

 

6.3.1. Descrição: _______________________________________________________________ 

 

6.3.2. Perdas Dentárias: Sim         Não 

 

 6.3.2.1. Qual (ais)?_______________________________________________________ 

 

 

 

6.4. Cicatrizes Região da Face 

  

6.4.1. Cicatrizes Anteriores ao Traumatismo: Sim                Não          

 

6.4.1.1. Descrição_______________________________________________________________ 

 

6.4.2. Cicatrizes como consequência do Traumatismo: Sim         Não 

 

6.4.2.1. Descrição:______________________________________________________________ 

 

 

6.4.3. Número de Cicatrizes na Face:    1            2             3            4            + 4 

 

 

 

7. Sequelas: Sim            Não   

 



	  

	  

7.1. Postura, Deslocamentos e Transferências: Sim          Não      

 

7.2. Manipulação e Preensão: Sim         Não 

 

7.3. Comunicação Cognição e Afetividade: Sim             Não                    

 

7.4. Outras queixas a nível funcional: Sim          Não 

 

7.4.1. Quais?___________________________________________________________________ 

 

7.5. Atividades de Vida Diária 

   

7.5.1.Independente                 7.5.2. Dependente               7.5.3. Totalmente Dependente   

 

7.6. Vida social, afetiva e familiar: Sim          Não         

 

 7.7. Vida profissional e de formação: Sim          Não          

 

 7.8. Consciência, Orientação: Sim          Não 

 

 

7.9. Alteração dos Sentidos: Sim          Não  

 

7.9.1. Anosmia: Sim          Não               

 

7.9.1.1. Alterações do Olfacto. Quais?_______________________________________________ 

 

7.9.2. Cegueira: Sim          Não               

 

7.9.2.1. Alterações de Visão. Quais?________________________________________________ 

 

7.9.3. Ageusia: Sim            Não                

 

7.9.3.1. Alterações do Paladar. Quais? ______________________________________________ 



	  

	  

 

7.9.4. Surdez: Sim              Não               

 

7.9.4.1. Alterações de Audição. Quais? ______________________________________________ 

 

7.10. Outras Sequelas?__________________________________________________________________  

 

 

8. Tem ou teve Necessidade de Ajudas?    Sim                Não    

 

8.1. Ajudas através de: 

 

 8.1.1. Seguro                  8.1.2. Segurança Social                   8.1.3. Conta Própria  

 

8.2. Necessidade de Terceira Pessoa? Sim           Não 

 

 8.2.1. Quem?__________________________________________________________________ 

  

8.2.2. Quanto Tempo?___________________________________________________________ 

 

8.2.3. Para que atividades de vida diária?____________________________________________ 

 

8.3. Se Seguro:  

 

8.3.1. Ajuda Técnica Seguro: Sim          Não        8.3.2. Indemnização Seguro: Sim         Não   

 

8.3.3.Acordo Seguro: Sim              Não             8.3.4. Acordo Seguro Tribunal: Sim          Não            

 

8.3.5. Por Acordar: Sim          Não                     8.3.6. Por Decisão: Sim         Não          

 

8.3.7. Pendente: Sim              Não                     8.3.8. Processo Findo: Sim          Não 

 

8.4. Se Segurança Social: 

 



	  

	  

8.4.1. Ajuda Técnica: Sim            Não             8.4.2. Ajuda Terceira Pessoa: Sim           Não      

 

8.5. Se Conta Própria: 

 

8.5.1. Ajuda Técnica: Sim             Não             8.5.2.Ajuda Terceira Pessoa: Sim           Não   

 

 

9. Consulta Externa: Sim           Não  

 

9.1. Neurocirurgia                           9.2. Cirurgia Maxilofacial               9.3. Oftalmologia          

9.4. Fisiatria                                    9.5. Estomatologia            9.6.Ortopedia           

9.7. Otorrinolaringologia                 9.8. Dor                                         9.9. Nutrição         

9.10. Neurologia                            9.11. Cirurgia                                  9.12. Cardiotorácica        

9.13. Psicologia                            9.14. Cirurgia Plástica             9.15. Psiquiatria     

9.16. Cirurgia Vascular                   9.17. Sono    

9.18. Consulta de Cuidados Pós -Internamento UCIP/HSA         

9.19. Consulta de Follow-up  

 

10. Profissão à data do acidente?__________________________________________________________ 

 

11. Profissão Atual?____________________________________________________________________ 

 

12. Data de Alta do Hospital Santo António:_________________________________________________ 

 

13. Data da Alta – Outro Hospital: _________________________________________________________ 

 

14. Data de Seguro:____________________________________________________________________ 

 

15. Data da Cura (Consolidação Médico-Legal das lesões):_____________________________________ 

 

	  

16. Dano Corporal - Direito Civil   

 

	  	  



	  

	  

16.1. Incapacidade temporária geral total: Sim                         Não 

16.1.1 Entre datas_______________________________________________________________ 

 

16.2. Incapacidade temporária geral parcial: Sim                      Não 

16.2.1. Entre datas ______________________________________________________________ 

 

16.3. Incapacidade temporária profissional total: Sim               Não 

16.3.1. Entre datas ______________________________________________________________ 

 

16.4. Incapacidade temporária profissional parcial: Sim           Não 

16.4.1. Entre datas______________________________________________________________ 

 

16.5. Incapacidade permanente geral: Sim               Não 

16.5.1. Percentagem_____________________________________________________________ 

 

16.6. Dano Futuro: Sim            Não           

 

16.7. Rebate profissional: Sim           Não 

 

16.8. Dano estético: Sim           Não 

16.8.1. Dano estético (Grau) ______________________________________________________ 

16.8.2. Dano estético (Justificar) ___________________________________________________ 

 

16.9. Prejuízo de Afirmação Pessoal: Sim             Não 

 

 

17. Tabela de Incapacidades Permanentes em Direito Civil  

 

17.1. Sc0701 - Edentação Completa insusceptível de correcção por prótese (Coeficiente 20 a 28)__________ 

 

17.2. Perda de dente insusceptível de correcção por prótese: Sim            Não 



	  

	  

 

17.2.1. Sc0720 Incisivo ou Canino (Coeficiente 1): Sim              Não 

  17.2.1.1. Quais?_________________________________________________________ 

 

17.2.2. Sc0703 Pré-molar ou Molar (Coeficiente 1,5): Sim          Não 

 17.2.2.1.Quais?__________________________________________________________ 

 

17.3. Disfunções Mandibulares: Sim           Não            

 

17.3.1. Sc0704 Limitação de abertura oral igual ou inferior a 10mm (Coeficiente 21 a 30)__________ 

17.3.2. Sc0705 Limitação de abertura entre 10 e 30mm (Coeficiente 6 a 20) ____________________ 

17.3.3. Sc0706 Limitação de abertura entre 31 e 40mm (Coeficiente até 5) _____________________ 

17.3.4. Sc0707 Perturbação pós-traumática da oclusão dentária ou da ATM (Coeficiente 2 a 10) ____ 

17.3.5. Sc0708 Amputação de parte móvel da língua (Coeficiente 3 a 30)______________________ 

 

 

Observações 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 8 
 

Entrevista Domiciliária 
Direito Trabalho 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

	  

Data do domicílio: __________Informação dada por: Doente         Familiar       Outro  

 
 

1. Etiologia Médico-Legal 

 

1.1. Acidente: Sim               Não 

  

1.1.1. Acidente de Viação       

 

1.1.1.1. Veículo 4 rodas             1.1.1.2. Veículo 2 rodas                  1.1.1.3 Outro 

1.1.1.4. Encarcerado                  1.1.1.5. Projetado        

1.1.1.6. Condutor                        1.1.1.7. Passageiro  

1.1.1.8. Passageiro frente           1.1.1.9. Passageiro atrás  

1.1.1.10. Atropelamento 

  

 

1.1.2. Acidente Trabalho 

 

1.1.2.1. Veículo 4 rodas            1.1.2.2. Veículo 2 rodas 

 

1.1.2.2. Queda               

             1.1.2.2.1. Queda ≤ 2 metros                    1.1.2.2.2. Queda > 2 metros                   

 

1.1.2.3. Queda de objeto sobre cabeça                1.1.2.4. Outro            

 

1.1.3. Acidente Doméstico 

 

1.1.3.1. Queda          

            

            1.1.3.1.1. Queda ≤ 2 metros                   1.1.3.1.2. Queda > 2 metros           

 

1.1.3.2. Outro 

 

1.1.4. Acidente Ferroviário 

	  

	  	  	  

	  

	  

	   	  

	  

	  

	  



	  

	  

 

1.1.5. Acidente Desportivo 

 

1.2. Agressão: Sim             Não  

 

1.2.1. Homicídio  

 

1.2.1.1. Arma de Fogo            1.2.1.2. Arma Branca                  1.2.1.3. Envenenamento   

 

1.2.1.4 Esganadura                 1.2.1.5. Estrangulamento           1.2.1.6. Objeto Contundente  

 

1.2.1.7 Outros 

 

1.2.2. Suicídio          

 

1.2.2.1 Enforcamento              1.2.2.2. Precipitação             1.2.2.3.Afogamento                       

 

1.2.2.4. Intoxicação                 1.2.2.5. Trucidamento            1.2.2.6. Arma de Fogo                        

 

1.2.2.7. Arma Branca              1.2.2.8. Confinamento            1.2.2.9. Defenestração                     

 

1.2.2.10. Overdose                  1.2.2.11. Outro                              

 

1.2.3. Violência Interpessoal  

 

 1.2.3.1. Morro/Soco                  1.2.3.2. Pontapé 

  

1.2.3.3. Descrição_______________________________________________________________ 

 

1.3. Etiologia médico-legal compatível com a informação: Sim              Não 

  

1.3.1. Descrição________________________________________________________________ 

 
 

 

	   	   	  

	   	   	  

	  	  

	  



	  

	  

2. Cuidados Pré-Hospitalares 

 

2.1.Ambulância INEM           2.2. Helicóptero INEM 

 

3. Cuidados Hospitalares 

 

3.1. Hospital 1 (Hospital Santo António): Sim             Não 

 

3.2. Número de hospitais percorridos: 

3.2.1.     1                  2                      3                       4                  + 4 

 

3.2.2. Qual (ais)?________________________________________________________________ 

 

4. Alta: 

 

4.1. Consulta Externa: 

  

4.1.1 Qual (ais)?________________________________________________________________               

 

4.2. Domicílio             

 

4.3. Outro Hospital     

      

4.3.1. Qual?____________________________________________________________________ 

 

4.4. Domicílio + Consulta Externa  

  

4.4.1. Qual (ais)?________________________________________________________________ 

 

4.5. Outro Hospital + Consulta Externa  

4.5.1. Qual?____________________________________________________________________ 

 
 

 

 

	  	  



	  

	  

5. Traumatismos Associados: Sim             Não  

 

5.1 Qual (ais)?    

  

5.1.1. Cabeça              5.1.2. Crânio-encefálico           5.1.3. Lombar            5.1.4.Cervical          

 

5.1.5. Abdominal           5.1.6. Pélvico              5.1.7. Torácico 

 

5.1.8. Membro Superior           5.1.9. Membro Inferior           5.1.10. Vertebro-Medular 

 

 

6. Traumatismos Região da Face: Sim               Não 

 

6.1. Tecidos Moles: Sim          Não             

 

6.1.1. Orbitária - Direito          6.1.2. Orbitária - Esquerdo         6.1.3. Orbitária Não Específica  

 

6.1.4. Parotídea - Direito        6.1.5. Parotídea  - Esquerdo       6.1.6. Parotídea Não Específica  

 

6.1.7. Geniana - Direito          6.1.8. Geniana - Esquerdo           6.1.9. Geniana Não Específica  

 

6.1.10. Nasal  - Direito            6.1.11. Nasal - Esquerdo             6.1.12. Nasal Não Específico  

 

6.1.13. Lábio Superior             6.1.14. Lábio Inferior                    6.1.15. Labial Não Específica  

 

6.1.16. Mentoniana                  6.1.17. Lingual 

 

6.2. Tecidos Duros: Sim         Não             

 

6.2.1. Le Fort I Direito               6.2.1. Le Fort Esquerdo           6.2.2. Le Fort I Não Específica  

 

6.2.3. Le Fort II Direito              6.2.4. Le Fort II Esquerdo         6.2.5. Le Fort II Não Específica  

 

6.2.6. Le Fort II - Direito            6.2.7. Le Fort III Esquerdo         6.2.8. Le Fort III Não Específica  



	  

	  

 

6.2.9. Le Fort Não Específica              6.2.10. Nasal - Direito              6.2.11. Nasal - Esquerdo  

 

6.2.12. Nasal Não Específica               6.2.13. Órbita - Direito             6.2.14. Órbita - Esquerdo  

 

6.2.15. Órbita Não Específica               6.2.16. Zigomático - Direito      

 

6.2.17. Zigomático - Esquerdo              6.2.18. Zigomático Não Específica 

     

6.2.19. Arco Zigomático Direito              6.2.20. Arco Zigomático Esquerdo   

 

6.2.21. Arco Zigomático Não Específica             6.2.22. Mandíbula: Côndilo - Direito              

 

6.2.23. Mandíbula: Côndilo - Esquerdo               6.2.24. Mandíbula: Côndilo Não Específica              

 

6.2.25. Mandíbula: Corpo - Direito                       6.2.26. Mandíbula: Corpo - Esquerdo                        

 

6.2.27. Mandíbula: Corpo Não Específica            6.2.28. Mandíbula: Ramo - Direito                             

 

6.2.29. Mandíbula: Ramo - Esquerdo                   6.2.30. Mandíbula: Ramo Não Específica                   

 

6.2.31. Mandíbula: Ângulo – Direito                      6.2.33. Mandíbula: Ângulo - Esquerdo                        

 

6.2.34. Mandíbula: Ângulo Não Específica       

 

6.2.35. Mandíbula: Apófise Coronóide – Direito         

 

6.2.36. Mandíbula: Apófise Coronóide - Esquerdo  

 

6.2.37. Mandíbula: Apófise Coronóide Não Específica             

 

6.2.38. Mandíbula: Sínfise                           6.2.40. Mandíbula Não Específica           

 

6.2.41. Processo Alveolar Maxilar               6.2.42. Processo Alveolar Mandibular                      



	  

	  

 

6.2.43. Processo Alveolar Dentário             6.2.44. Maxila - Direito                                               

 

6.2.45. Maxila - Esquerdo                            6.2.46. Maxila Não Específica 

 

 

6.3. Traumatismos Dentários: Sim            Não            

 

6.3.1. Descrição: _______________________________________________________________ 

 

6.3.2. Perdas Dentárias: Sim         Não 

 

 6.3.2.1. Qual (ais)?_______________________________________________________ 

 

 

 

6.4. Cicatrizes Região da Face 

  

6.4.1. Cicatrizes Anteriores ao Traumatismo: Sim                Não          

 

6.4.1.1. Descrição_______________________________________________________________ 

 

6.4.2. Cicatrizes como consequência do Traumatismo: Sim         Não 

 

6.4.2.1. Descrição:______________________________________________________________ 

 

 

6.4.3. Número de Cicatrizes na Face:    1            2             3            4            + 4 

 

 

 

7. Sequelas: Sim            Não   

 

7.1. Postura, Deslocamentos e Transferências: Sim          Não      



	  

	  

 

7.2. Manipulação e Preensão: Sim         Não 

 

7.3. Comunicação Cognição e Afetividade: Sim             Não                    

 

7.4. Outras queixas a nível funcional: Sim          Não 

 

7.4.1. Quais?___________________________________________________________________ 

 

7.5. Atividades de Vida Diária 

   

7.5.1.Independente                 7.5.2. Dependente               7.5.3. Totalmente Dependente   

 

7.6. Vida social, afetiva e familiar: Sim          Não         

 

 7.7. Vida profissional e de formação: Sim          Não          

 

 7.8. Consciência, Orientação: Sim          Não 

 

 

7.9. Alteração dos Sentidos: Sim          Não  

 

7.9.1. Anosmia: Sim          Não               

 

7.9.1.1. Alterações do Olfacto. Quais?_______________________________________________ 

 

7.9.2. Cegueira: Sim          Não               

 

7.9.2.1. Alterações de Visão. Quais?________________________________________________ 

 

7.9.3. Ageusia: Sim            Não                

 

7.9.3.1. Alterações do Paladar. Quais? ______________________________________________ 

 



	  

	  

7.9.4. Surdez: Sim              Não               

 

7.9.4.1. Alterações de Audição. Quais? ______________________________________________ 

 

7.10. Outras Sequelas?__________________________________________________________________  

 

 

8. Tem ou teve Necessidade de Ajudas?    Sim                Não    

 

8.1. Ajudas através de: 

 

 8.1.1. Seguro                  8.1.2. Segurança Social                   8.1.3. Conta Própria  

 

8.2. Necessidade de Terceira Pessoa? Sim           Não 

 

 8.2.1. Quem?__________________________________________________________________ 

  

8.2.2. Quanto Tempo?___________________________________________________________ 

 

8.2.3. Para que atividades de vida diária?____________________________________________ 

 

8.3. Se Seguro:  

 

8.3.1. Ajuda Técnica Seguro: Sim          Não        8.3.2. Indemnização Seguro: Sim         Não   

 

8.3.3.Acordo Seguro: Sim              Não             8.3.4. Acordo Seguro Tribunal: Sim          Não            

 

8.3.5. Por Acordar: Sim          Não                     8.3.6. Por Decisão: Sim         Não          

 

8.3.7. Pendente: Sim              Não                     8.3.8. Processo Findo: Sim          Não 

 

8.4. Se Segurança Social: 

 

8.4.1. Ajuda Técnica: Sim            Não             8.4.2. Ajuda Terceira Pessoa: Sim           Não      



	  

	  

 

8.5. Se Conta Própria: 

 

8.5.1. Ajuda Técnica: Sim             Não             8.5.2.Ajuda Terceira Pessoa: Sim           Não   

 

 

9. Consulta Externa: Sim           Não  

 

9.1. Neurocirurgia                           9.2. Cirurgia Maxilofacial               9.3. Oftalmologia          

9.4. Fisiatria                                    9.5. Estomatologia            9.6.Ortopedia           

9.7. Otorrinolaringologia                 9.8. Dor                                         9.9. Nutrição         

9.10. Neurologia                            9.11. Cirurgia                                  9.12. Cardiotorácica        

9.13. Psicologia                            9.14. Cirurgia Plástica             9.15. Psiquiatria     

9.16. Cirurgia Vascular                   9.17. Sono    

9.18. Consulta de Cuidados Pós -Internamento UCIP/HSA         

9.19. Consulta de Follow-up  

 

10. Profissão à data do acidente?__________________________________________________________ 

 

11. Profissão Atual?____________________________________________________________________ 

 

12. Data de Alta do Hospital Santo António:_________________________________________________ 

 

13. Data da Alta – Outro Hospital: _________________________________________________________ 

 

14. Data de Seguro:____________________________________________________________________ 

 

15. Data da Cura (Consolidação Médico-Legal das lesões):_____________________________________ 

 

 

16. Dano Corporal - Direito Trabalho  

 

16.1. Incapacidade Temporária Absoluta: Sim                  Não 

	  	  



	  

	  

16.1.1. Dias____________________________________________________________________ 

 

16.2. Incapacidade Temporária Parcial: Sim          Não 

16.2.1. Dias____________________________________________________________________  

 

16.3. Incapacidade Temporária Parcial: Sim          Não 

16.3.1. Percentagem_____________________________________________________________ 

 

16.4. IP - Incapacidade Permanente: Sim            Não 

16.4.1. Percentagem_____________________________________________________________ 

 

16.5. Tabela Nacional Incapacidades Acidente de Trabalho e Doenças Profissionais  

 

16.5.1. Mutilação do Lábio sem reparação cirúrgica que produza dificuldade na sucção e 

ingestão alimentos (Coeficiente 0,05): Sim           Não 

16.5.2. Mutilação do Lábio com correcção cirúrgica com prejuízo estético (Coeficiente 1,5): 

   Sim           Não 

16.5.3. Deformação arcada dentária com dificuldade de mastigação (Coeficiente 0,05-0,15): 

   Sim           Não 

16.5.4. Deformação arcada dentária com perturbação estética e importante para o desempenho 

do trabalho (Coeficiente 0,16-0,20):        Sim           Não 

16.5.5. Artrose da ATM Unilateral (Coeficiente 0,25-0,30):  

                                           Sim           Não 

16.5.6. Artrose da ATM Bilateral (Coeficiente 0,31-0,35):  

                                           Sim           Não 

16.5.7. Mobilidade da Mandibula entre 21 e 30mm (Coeficiente 0,05):  

                                           Sim           Não 

16.5.8. Mobilidade da Mandibula entre 11 e 20mm (Coeficiente 0,1):  

                                            Sim           Não 

16.5.9. Mobilidade da Mandibula entre 0 e 10mm (Coeficiente 0,2):  



	  

	  

                                             Sim            Não 

16.5.10 Perda Parcial da Mandibula (Coeficiente 0,10-0,20): 

                                             Sim            Não 

16.5.11. Perda Total da Mandibula (Coeficiente 0,30-0,40):  

                                             Sim            Não 

16.5.12. Perda parcial da maxila, com conservação esqueleto nasal (Coeficiente 0,20-0,25): 

                                             Sim             Não 

16.5.13. Perda maxilar com comunicação buconasal (Coeficiente 0,26-0,30):  

                                             Sim             Não 

16.5.14. Perda maxilar com perda extensa da mandibula (Coeficiente0,31-0,40):  

                                             Sim              Não 

16.5.15. Perda 2 ossos maxilares superiores, arcadas dentárias, abóbada palatina e esqueleto 

nasal (Coeficiente 0,41-0,50):                    Sim              Não 

 

16.6. Perdas Dentárias: Sim           Não 

 

16.6.1. Perda dos oitavos dentes (Coeficiente 0): Sim              Não  

16.6.2. Por cada dente incisivo (Coeficiente 0,01): Sim               Não 

16.6.3. Por cada dente canino (Coeficiente 0,06): Sim               Não 

16.6.4. Por cada dente pré-molar (Coeficiente 0,0125): Sim               Não 

16.6.5. Por cada dente molar (Coeficiente 0,05): Sim              Não 

 

16.6.6. Incapacidade de prótese fixa = somatório de perdas/3____________________________ 

  

16.6.7. Incapacidade de prótese removível = somatório de perdas/2_______________________ 

 

 
 

Observações__________________________________________________________
_____________________________________________________________________



	  

	  

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
  



	  

	  

 
 
 
 



	  

	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 9 
 

Entrevista Domiciliária 
Direito Penal 

 
 
 

 



	  

	  

Data do domicílio: __________Informação dada por: Doente         Familiar       Outro  

 
 

1. Etiologia Médico-Legal 

 

1.1. Acidente: Sim               Não 

  

1.1.1. Acidente de Viação       

 

1.1.1.1. Veículo 4 rodas             1.1.1.2. Veículo 2 rodas                  1.1.1.3 Outro 

1.1.1.4. Encarcerado                  1.1.1.5. Projetado        

1.1.1.6. Condutor                        1.1.1.7. Passageiro  

1.1.1.8. Passageiro frente           1.1.1.9. Passageiro atrás  

1.1.1.10. Atropelamento 

  

 

1.1.2. Acidente Trabalho 

 

1.1.2.1. Veículo 4 rodas            1.1.2.2. Veículo 2 rodas 

 

1.1.2.2. Queda               

             1.1.2.2.1. Queda ≤ 2 metros                    1.1.2.2.2. Queda > 2 metros                   

 

1.1.2.3. Queda de objeto sobre cabeça                1.1.2.4. Outro            

 

1.1.3. Acidente Doméstico 

 

1.1.3.1. Queda          

            

            1.1.3.1.1. Queda ≤ 2 metros                   1.1.3.1.2. Queda > 2 metros           

 

1.1.3.2. Outro 

 

1.1.4. Acidente Ferroviário 

	  

	  	  	  

	  

	  

	   	  

	  

	  

	  



	  

	  

 

1.1.5. Acidente Desportivo 

 

1.2. Agressão: Sim             Não  

 

1.2.1. Homicídio  

 

1.2.1.1. Arma de Fogo            1.2.1.2. Arma Branca                  1.2.1.3. Envenenamento   

 

1.2.1.4 Esganadura                 1.2.1.5. Estrangulamento           1.2.1.6. Objeto Contundente  

 

1.2.1.7 Outros 

 

1.2.2. Suicídio          

 

1.2.2.1 Enforcamento              1.2.2.2. Precipitação             1.2.2.3.Afogamento                       

 

1.2.2.4. Intoxicação                 1.2.2.5. Trucidamento            1.2.2.6. Arma de Fogo                        

 

1.2.2.7. Arma Branca              1.2.2.8. Confinamento            1.2.2.9. Defenestração                     

 

1.2.2.10. Overdose                  1.2.2.11. Outro                              

 

1.2.3. Violência Interpessoal  

 

 1.2.3.1. Morro/Soco                  1.2.3.2. Pontapé 

  

1.2.3.3. Descrição_______________________________________________________________ 

 

1.3. Etiologia médico-legal compatível com a informação: Sim              Não 

  

1.3.1. Descrição________________________________________________________________ 

 
 

 

	   	   	  

	   	   	  

	  	  

	  



	  

	  

2. Cuidados Pré-Hospitalares 

 

2.1.Ambulância INEM           2.2. Helicóptero INEM 

 

3. Cuidados Hospitalares 

 

3.1. Hospital 1 (Hospital Santo António): Sim             Não 

 

3.2. Número de hospitais percorridos: 

3.2.1.     1                  2                      3                       4                  + 4 

 

3.2.2. Qual (ais)?________________________________________________________________ 

 

4. Alta: 

 

4.1. Consulta Externa: 

  

4.1.1 Qual (ais)?________________________________________________________________               

 

4.2. Domicílio             

 

4.3. Outro Hospital     

      

4.3.1. Qual?____________________________________________________________________ 

 

4.4. Domicílio + Consulta Externa  

  

4.4.1. Qual (ais)?________________________________________________________________ 

 

4.5. Outro Hospital + Consulta Externa  

4.5.1. Qual?____________________________________________________________________ 

 
 

 

 

	  	  



	  

	  

5. Traumatismos Associados: Sim             Não  

 

5.1 Qual (ais)?    

  

5.1.1. Cabeça              5.1.2. Crânio-encefálico           5.1.3. Lombar            5.1.4.Cervical          

 

5.1.5. Abdominal           5.1.6. Pélvico              5.1.7. Torácico 

 

5.1.8. Membro Superior           5.1.9. Membro Inferior           5.1.10. Vertebro-Medular 

 

 

6. Traumatismos Região da Face: Sim               Não 

 

6.1. Tecidos Moles: Sim          Não             

 

6.1.1. Orbitária - Direito          6.1.2. Orbitária - Esquerdo         6.1.3. Orbitária Não Específica  

 

6.1.4. Parotídea - Direito        6.1.5. Parotídea  - Esquerdo       6.1.6. Parotídea Não Específica  

 

6.1.7. Geniana - Direito          6.1.8. Geniana - Esquerdo           6.1.9. Geniana Não Específica  

 

6.1.10. Nasal  - Direito            6.1.11. Nasal - Esquerdo             6.1.12. Nasal Não Específico  

 

6.1.13. Lábio Superior             6.1.14. Lábio Inferior                    6.1.15. Labial Não Específica  

 

6.1.16. Mentoniana                  6.1.17. Lingual 

 

6.2. Tecidos Duros: Sim         Não             

 

6.2.1. Le Fort I Direito               6.2.1. Le Fort Esquerdo           6.2.2. Le Fort I Não Específica  

 

6.2.3. Le Fort II Direito              6.2.4. Le Fort II Esquerdo         6.2.5. Le Fort II Não Específica  

 

6.2.6. Le Fort II - Direito            6.2.7. Le Fort III Esquerdo         6.2.8. Le Fort III Não Específica  



	  

	  

 

6.2.9. Le Fort Não Específica              6.2.10. Nasal - Direito              6.2.11. Nasal - Esquerdo  

 

6.2.12. Nasal Não Específica               6.2.13. Órbita - Direito             6.2.14. Órbita - Esquerdo  

 

6.2.15. Órbita Não Específica               6.2.16. Zigomático - Direito      

 

6.2.17. Zigomático - Esquerdo              6.2.18. Zigomático Não Específica 

     

6.2.19. Arco Zigomático Direito              6.2.20. Arco Zigomático Esquerdo   

 

6.2.21. Arco Zigomático Não Específica             6.2.22. Mandíbula: Côndilo - Direito              

 

6.2.23. Mandíbula: Côndilo - Esquerdo               6.2.24. Mandíbula: Côndilo Não Específica              

 

6.2.25. Mandíbula: Corpo - Direito                       6.2.26. Mandíbula: Corpo - Esquerdo                        

 

6.2.27. Mandíbula: Corpo Não Específica            6.2.28. Mandíbula: Ramo - Direito                             

 

6.2.29. Mandíbula: Ramo - Esquerdo                   6.2.30. Mandíbula: Ramo Não Específica                   

 

6.2.31. Mandíbula: Ângulo – Direito                      6.2.33. Mandíbula: Ângulo - Esquerdo                        

 

6.2.34. Mandíbula: Ângulo Não Específica       

 

6.2.35. Mandíbula: Apófise Coronóide – Direito         

 

6.2.36. Mandíbula: Apófise Coronóide - Esquerdo  

 

6.2.37. Mandíbula: Apófise Coronóide Não Específica             

 

6.2.38. Mandíbula: Sínfise                           6.2.40. Mandíbula Não Específica           

 

6.2.41. Processo Alveolar Maxilar               6.2.42. Processo Alveolar Mandibular                      



	  

	  

 

6.2.43. Processo Alveolar Dentário             6.2.44. Maxila - Direito                                               

 

6.2.45. Maxila - Esquerdo                            6.2.46. Maxila Não Específica 

 

 

6.3. Traumatismos Dentários: Sim            Não            

 

6.3.1. Descrição: _______________________________________________________________ 

 

6.3.2. Perdas Dentárias: Sim         Não 

 

 6.3.2.1. Qual (ais)?_______________________________________________________ 

 

 

 

6.4. Cicatrizes Região da Face 

  

6.4.1. Cicatrizes Anteriores ao Traumatismo: Sim                Não          

 

6.4.1.1. Descrição_______________________________________________________________ 

 

6.4.2. Cicatrizes como consequência do Traumatismo: Sim         Não 

 

6.4.2.1. Descrição:______________________________________________________________ 

 

 

6.4.3. Número de Cicatrizes na Face:    1            2             3            4            + 4 

 

 

 

7. Sequelas: Sim            Não   

 

7.1. Postura, Deslocamentos e Transferências: Sim          Não      



	  

	  

 

7.2. Manipulação e Preensão: Sim         Não 

 

7.3. Comunicação Cognição e Afetividade: Sim             Não                    

 

7.4. Outras queixas a nível funcional: Sim          Não 

 

7.4.1. Quais?___________________________________________________________________ 

 

7.5. Atividades de Vida Diária 

   

7.5.1.Independente                 7.5.2. Dependente               7.5.3. Totalmente Dependente   

 

7.6. Vida social, afetiva e familiar: Sim          Não         

 

 7.7. Vida profissional e de formação: Sim          Não          

 

 7.8. Consciência, Orientação: Sim          Não 

 

 

7.9. Alteração dos Sentidos: Sim          Não  

 

7.9.1. Anosmia: Sim          Não               

 

7.9.1.1. Alterações do Olfacto. Quais?_______________________________________________ 

 

7.9.2. Cegueira: Sim          Não               

 

7.9.2.1. Alterações de Visão. Quais?________________________________________________ 

 

7.9.3. Ageusia: Sim            Não                

 

7.9.3.1. Alterações do Paladar. Quais? ______________________________________________ 

 



	  

	  

7.9.4. Surdez: Sim              Não               

 

7.9.4.1. Alterações de Audição. Quais? ______________________________________________ 

 

7.10. Outras Sequelas?__________________________________________________________________  

 

 

8. Tem ou teve Necessidade de Ajudas?    Sim                Não    

 

8.1. Ajudas através de: 

 

 8.1.1. Seguro                  8.1.2. Segurança Social                   8.1.3. Conta Própria  

 

8.2. Necessidade de Terceira Pessoa? Sim           Não 

 

 8.2.1. Quem?__________________________________________________________________ 

  

8.2.2. Quanto Tempo?___________________________________________________________ 

 

8.2.3. Para que atividades de vida diária?____________________________________________ 

 

8.3. Se Seguro:  

 

8.3.1. Ajuda Técnica Seguro: Sim          Não        8.3.2. Indemnização Seguro: Sim         Não   

 

8.3.3.Acordo Seguro: Sim              Não             8.3.4. Acordo Seguro Tribunal: Sim          Não            

 

8.3.5. Por Acordar: Sim          Não                     8.3.6. Por Decisão: Sim         Não          

 

8.3.7. Pendente: Sim              Não                     8.3.8. Processo Findo: Sim          Não 

 

8.4. Se Segurança Social: 

 

8.4.1. Ajuda Técnica: Sim            Não             8.4.2. Ajuda Terceira Pessoa: Sim           Não      



	  

	  

 

8.5. Se Conta Própria: 

 

8.5.1. Ajuda Técnica: Sim             Não             8.5.2.Ajuda Terceira Pessoa: Sim           Não   

 

 

9. Consulta Externa: Sim           Não  

 

9.1. Neurocirurgia                           9.2. Cirurgia Maxilofacial               9.3. Oftalmologia          

9.4. Fisiatria                                    9.5. Estomatologia            9.6.Ortopedia           

9.7. Otorrinolaringologia                 9.8. Dor                                         9.9. Nutrição         

9.10. Neurologia                            9.11. Cirurgia                                  9.12. Cardiotorácica        

9.13. Psicologia                            9.14. Cirurgia Plástica             9.15. Psiquiatria     

9.16. Cirurgia Vascular                   9.17. Sono    

9.18. Consulta de Cuidados Pós -Internamento UCIP/HSA         

9.19. Consulta de Follow-up  

 

10. Profissão à data do acidente?__________________________________________________________ 

 

11. Profissão Atual?____________________________________________________________________ 

 

12. Data de Alta do Hospital Santo António:_________________________________________________ 

 

13. Data da Alta – Outro Hospital: _________________________________________________________ 

 

14. Data de Seguro:____________________________________________________________________ 

 

15. Data da Cura (Consolidação Médico-Legal das lesões):_____________________________________ 

 

 

16. Dano Corporal - Direito Penal 

  

16.1. Contexto familiar (Dinâmica familiar, fontes de tensão, história de violência na família) _______________________ 

	  	  



	  

	  

 

16.2. Período de doença fixável (nº dias afectação da capacidade para o trabalho geral) _______________________ 

 

16.3. Período de doença fixável (nº dias com afectação da capacidade para o trabalho profissional) ________________ 

 

16.4. Período de cura fixável (nº dias com afectação da capacidade para o trabalho geral) _______________________ 

 

16.5. Período de cura fixável (nº de dias com afectação da capacidade para o trabalho profissional) _________________ 

 

16.6. Resultaram quaisquer consequências permanentes ______________________________________ 

 

16.7. Resultarão, em condições normais, quaisquer consequências permanentes ___________________ 

 

16.8. Resultaram consequências para o examinado___________________________________ 

 
 

17. Artigo 143º Código Penal - Ofensa à Integridade Física Simples  

 

I. Quem ofender o corpo ou a saúde de outra pessoa é punido com pena de prisão até 3 anos ou 
pena de multa 

II. O procedimento criminal depende de queixa  

III. O tribunal pode dispensar de pena quando:  

        a) Tiver havido lesões recíprocas e se não tiver provado qual dos contendores agrediu 
primeiro  

       b) O agente tiver unicamente exercido retorsão sobre o agressor  
 

18. Artigo 144º Código Penal - Ofensa à Integridade Física Grave (pena de 2 a 10 anos)  

 

 I. Priva-lo de importante órgão ou membro, ou desfigurá-lo grave e permanentemente 

II. Tirar-lhe ou afectar-lhe, de maneira grave, a capacidade de trabalho, as capacidades 
intelectuais ou de procriação, ou a possibilidade de utilizar o corpo, os sentidos ou a linguagem 

III. Provocar-lhe doença particularmente dolorosa ou permanente, ou anomalia psíquica grave ou 
incurável  

IV. Provocar-lhe perigo para a vida  
 

19. Medidas Psicossociais: Sim          Não 



	  

	  

 19.1. Quais?___________________________________________________________________ 

 

20. Apresentou Queixa_________________________________________________________________ 

 
 

Observações 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 

 



	  

	  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anexo 10 

 
Consentimento Informado, Livre e Esclarecido 

Participante 

 



	  

	  

Estudo de Investigação 
 

CONSENTIMENTO INFORMADO 

 

Traumatismos maxilofaciais e dentários – sua importância médico-legal 

 

Eu, abaixo-assinado  

____________________________________________________________________________________ 

Fui informado de que o estudo de investigação acima mencionado se destina a caracterizar os 

traumatismos maxilofaciais e dentários numa população de traumatizados graves no que concerne à 

epidemiologia e gravidade, mortalidade e morbilidade e caracterizar os aspectos médico-legais (dano 

corporal) dos mesmos traumatizados.  

Foi-me garantido que todos os dados relativos à identificação dos participantes neste estudo são 

confidenciais.  

Sei que posso recusar-me a participar ou interromper a qualquer momento a participação no estudo, sem 

nenhum tipo de penalização por este facto.  
Compreendi a informação que me foi dada, tive a oportunidade de fazer perguntas e as minhas dúvidas 

foram esclarecidas.  

Aceito participar de livre vontade no estudo acima mencionado.  

Também autorizo a divulgação dos resultados obtidos no meio científico, garantindo o anonimato. 

 

Nome do Participante: 
____________________________________________________________________________________ 

 

Assinatura____________________________________________________________________________ 
Data: ____/____/________ 

 

Nome do Investigador Responsável:  
Maria de La Salete Pinheiro Alves  

 

Assinatura____________________________________________________________________________ 

Data: ____/____/________ 



	  

	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 11 
 

Consentimento Informado, Livre e Esclarecido 
Representante Legal 

 
 
 
 



	  

	  

Estudo de Investigação 
 

CONSENTIMENTO INFORMADO 

 

Traumatismos maxilofaciais e dentários – sua importância médico-legal 

 

Eu, abaixo-assinado  

____________________________________________________________________________________ 

Representante Legal de 

 ____________________________________________________________________________________ 

Fui informado de que o estudo de investigação acima mencionado se destina a caracterizar os 

traumatismos maxilofaciais e dentários numa população de traumatizados graves no que concerne à 

epidemiologia e gravidade, mortalidade e morbilidade e caracterizar os aspectos médico-legais (dano 
corporal) dos mesmos traumatizados.  

Foi-me garantido que todos os dados relativos à identificação dos participantes neste estudo são 

confidenciais.  

Sei que posso recusar-me a participar ou interromper a qualquer momento a participação no estudo, sem 

nenhum tipo de penalização por este facto.  

Compreendi a informação que me foi dada, tive a oportunidade de fazer perguntas e as minhas dúvidas 

foram esclarecidas.  

Aceito participar de livre vontade no estudo acima mencionado.  
Também autorizo a divulgação dos resultados obtidos no meio científico, garantindo o anonimato. 

 

Nome do Representante Legal: 
____________________________________________________________________________________ 

 

Assinatura____________________________________________________________________________ 

Data: ____/____/________ 

 

Nome do Investigador Responsável:  
Maria de La Salete Pinheiro Alves  

 

Assinatura____________________________________________________________________________ 

Data: ____/____/______



	  

	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 12 
 

Consentimento Informado, Livre e Esclarecido para uso e cedência de 
imagem 

Participante 
 



	  

	  

Estudo de Investigação 

 
 

CONSENTIMENTO INFORMADO, LIVRE E ESCLARECIDO  
PARA CEDÊNCIA E USO DE IMAGEM 

 
 
 
 

Traumatismos maxilofaciais e dentários – sua importância médico-legal 
 

 
 
Eu, abaixo-assinado  

 

____________________________________________________________________________________ 

 

 
 

Autorizo, gratuita e espontaneamente, a utilização pela Médica Dentista das minhas imagens intra-orais e 
extra-orais, para as finalidades descritas a seguir: publicação em revistas científicas e exposição em 
congressos científicos e aulas. 
 
A utilização deste material não gera nenhum compromisso de ressarcimento, a qualquer preceito, por parte 
da Médica Dentista e outros profissionais de saúde presentes no acto clínico. 
 

Conforme disposto no Código Civil - Artigo 79º - Direito à Imagem 
 
 
Nome do Participante: 
____________________________________________________________________________________ 

 

Assinatura____________________________________________________________________________ 

Data: ____/____/________ 

 

 
 
Nome do Investigador Responsável:  
Maria de La Salete Pinheiro Alves  

 

Assinatura____________________________________________________________________________ 

Data: ____/____/_____ 
 



	  

	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 13 
 

Consentimento Informado, Livre e Esclarecido para uso e cedência de 
imagem  

Representante Legal 
 
 



	  

	  

Estudo de Investigação 

 
 

CONSENTIMENTO INFORMADO, LIVRE E ESCLARECIDO  
PARA CEDÊNCIA E USO DE IMAGEM 

 
 
 
 

Traumatismos maxilofaciais e dentários – sua importância médico-legal 
 

 
 
Eu, abaixo-assinado  

____________________________________________________________________________________ 

Representante Legal de 

 ____________________________________________________________________________________ 

 
 

Autorizo, gratuita e espontaneamente, a utilização pela Médica Dentista das minhas imagens intra-orais e 
extra-orais, para as finalidades descritas a seguir: publicação em revistas científicas e exposição em 
congressos científicos e aulas. 
 
A utilização deste material não gera nenhum compromisso de ressarcimento, a qualquer preceito, por parte 
da Médica Dentista e outros profissionais de saúde presentes no acto clínico. 
 

Conforme disposto no Código Civil - Artigo 79º - Direito à Imagem 
 
 
Nome do Representante Legal: 
____________________________________________________________________________________ 

 

Assinatura____________________________________________________________________________ 

Data: ____/____/________ 

 

 
Nome do Investigador Responsável:  
Maria de La Salete Pinheiro Alves  

 

Assinatura____________________________________________________________________________ 

Data: ____/____/_____



	  

	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 14 
 

Tabela 22 
 Caracterização da amostra por sexo, faixa etária, idade, distrito, nacionalidade, 

afinidade populacional e hospital 1da amostra total (n=251), dos sobreviventes (n=156), 
dos óbitos após alta (n=39) e dos óbitos com autópsia (n=56). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



	  

	  

  

Total 
(n=251) 

 

Sobreviventes 
(n=156) 

 

Óbitos Após 
Alta 

(n=39) 

Óbitos em 

internamento com 
c/ autópsia no 

INMLCF (n=56) 

Sexo, n (%)     

Masculino 213 (84,86) 131 (83,97) 36 (92,31) 46 (82,14) 

Feminino 38 (15,14) 25 (16,03) 3 (7,69) 10 (17,86) 

Faixa Etária, n (%)     

10-14 5 (1,99) 4 (2,56) 0 (0) 1 (1,79) 

15-19 36 (14,34) 26 (16,67) 2 (5,13) 8 (14,29) 

20-24 31 (12,35) 22 (14,10) 2 (5,13) 7 (12,5) 

25-29 24 (9,56) 18 (11,54) 1 (2,56) 5 (8,93) 

30-39 41 (16,34) 27 (17,31) 3 (7,69) 11 (19,64) 

40-49 38 (15,14) 27 (17,31) 4 (10,26) 7 (12,5) 

50-59 29 (11,55) 17 (10,89) 5 (12,82) 7 (12,5) 

60-69 18 (7,17) 7 (4,49) 7 (17,95) 4 (7,14) 

70-79 25 (9,97) 8 (5,13) 11 (28,20) 6 (10,71) 

80-89 4 (1,59) 0 (0) 4 (10,26) 0 (0) 

Idade, mediana (min-max) 48 (13-86) 38 (13-76) 59 (16-86) 38 (14-78) 

Distrito, n (%)     

Aveiro 51(20,32) 35 (22,44) 6 (15,39) 10 (17,85) 

Braga 9 (3,58) 5 (3,21) 1 (2,56) 3 (5,35) 

Bragança 32 (12,75) 20 (12,82) 7 (17,95) 5 (8,93) 

Coimbra 3 (1,19) 1 (0,64) 1 (2,56) 1 (1,79) 

Porto 109 (43,43) 59 (37,82) 20 (51,29) 30 (53,57) 

Viana do Castelo 2 (0,80) 1 (0,64) 0 (0) 1 (1,79) 

Vila Real 40 (15,94) 32 (20,51) 3 (7,69) 5 (8,93) 

Viseu 5 (1,99) 3 (1,92) 1 (2,56) 1 (1,79) 

Nacionalidade, n (%)     

Francesa 1 (0,40) 1 (0,64) 0 (0) 0 (0) 

Portuguesa 244 (97,21) 151 (96,80) 39 (100,0) 54 (96,43) 

Russa 1 (0,40) 1 (0,64) 0 (0) 0 (0) 

Tunisino 1 (0,40) 1 (0,64) 0 (0) 0 (0) 

Ucraniana 4 (1,59) 2 (1,28) 0 (0) 2 (3,57) 

Afinidade Populacional, n (%)     

Caucasiana 251 (100,0) 156 (100,0) 39 (100,0) 56 (100,0) 

Hospital 1, n (%)     

Sim 86 (34,26) 52 (33,33) 12 (30,77) 22 (39,29) 

Não 165 (65,74) 104 (66,67) 27 (69,23) 34 (60,71) 

	  

Tabela 22 – Caracterização da amostra por sexo, faixa etária, idade, distrito, nacionalidade, afinidade populacional e 

hospital 1 da amostra total (n=251), dos sobreviventes (n=156), dos óbitos após alta (n=39) e dos óbitos com autópsia 

(n=56). 

	  

	  

	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 
 
 

Anexo 15 
 

Tabela 24 
Caracterização dos politraumatizados por período horário: ano, mês, dia da semana, 

intervalo horário e dias de internamento. 

 
 
 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  

 Total  
(n=251) 

Sobreviventes 
(n=156) 

Óbitos 
Após Alta 

(n=39) 

Óbitos em Internamento 
c/ autópsia INMLCF 

(n=56) 

Ano, n (%)     

2001 8 (3,19) 4 (2,56) 1 (2,56) 3 (5,36) 

2002 38 (15,14) 23 (14,74) 9 (23,08) 6 (10,71) 

2003 41 (16,33) 25 (16,03) 4 (10,26) 12 (21,43) 

2004 57 (22,71) 31 (19,87) 9 (23,08) 17 (30,36) 

2005 43 (17,13) 27 (17,31) 6 (15,39) 10 (17,86) 

2006 33 (13,15) 22 (14,10) 7 (17,94) 4 (7,14) 

2007 31 (12,35) 24 (15,39) 3 (7,69) 4 (7,14) 

Mês, n (%)     

Janeiro 15 (5,98) 11 (7,05) 4 (10,26) 0 (0) 

Fevereiro 27 (10,76) 16 (10,26) 4 (10,26) 7 (12,5) 

Março 18 (7,17) 11 (7,05) 2 (5,13) 5 (8,93) 

Abril 18 (7,17) 12 (7,69) 4 (10,26) 2 (3,56) 

Maio 20 (7,96) 10 (6,41) 5 (12,83) 5 (8,93) 

Junho  22 (8,77) 15 (9,62) 3 (7,69) 4 (7,14) 

Julho 22 (8,77) 12 (7,69) 0 (0) 10 (17,86) 

Agosto 26 (10,36) 16 (10,26) 3 (7,69) 7 (12,5) 

Setembro 32 (12,75) 23 (14,74) 2 (5,12) 7 (12,5) 

Outubro 24 (9,56) 14 (8,97) 7 (17,94) 3 (5,36) 

Novembro 17 (6,77) 11 (7,05) 3 (7,69) 3 (5,36) 

Dezembro 10 (3,98) 5 (3,21) 2 (5,13) 3 (5,36) 

Dia da Semana, n (%)     

Domingo 55 (21,91) 30 (19,24) 9 (23,08) 16 (28,58) 

Segunda-feira 30 (11,95) 17 (10,89) 4 (10,26) 9 (16,07) 

Terça-feira 29 (11,55) 19 (12,18) 5 (12,83) 5 (8,93) 

Quarta-feira 42 (16,73) 27 (17,31) 8 (20,49) 7 (12,5) 

Quinta-feira 27 (10,76) 22 (14,10) 1 (2,56) 4 (7,14) 

Sexta-feira 29 (11,55) 17 (10,89) 6 (15,39) 6 (10,71) 

Sábado 39 (15,55) 24 (15,39) 6 (15,39) 9 (16,07) 

Horas, n (%)       

00:01-06:00 38 (15,14) 19 (12,18) 5 (12,83) 14 (25,0) 

06:01-08:00 9 (3,58) 5 (3,21) 1 (2,56) 3 (5,36) 

08:01-12:00 36 (14,34) 21 (13,46) 6 (15,39) 9 (16,07) 

12:01-14:00 28 (11,16) 13 (8,33) 5 (12,83) 10 (17,86) 

14:01-18:00 56 (22,31) 41 (26,28) 7 (17,94) 8 (14,29) 

18:01-21:00 53 (21,12) 37 (23,72) 10 (25,62) 6 (10,71) 

21:01-24:00 31 (12,35) 20 (12,82) 5 (12,83) 6 (10,71) 

Dias de internamento, mediana (min-max)      

Dias internamento no HSA-CHP  32 (1-235) 30 (2-123) 26 (1-235) 11 (1-45) 

Dias internamento nos CI do HSA-CHP 15 (1-33) 13 (1-31) 12 (1-33) 10 (1-32) 

	  

Tabela 24 – Caracterização dos politraumatizados por período horário: ano, mês, dia da semana, intervalo horário e 

dias de internamento. 

	  

	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 
 
 

Anexo 16 
 

Tabela 27 
Etiologia médico-legal nos acidentes de viação (n=251). 

 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  

 
Etiologia Médico-Legal –  
Acidente de Viação 

Total  
(n=251) 

Sobreviventes 
(n=156) 

Óbitos 
Após Alta 

(n=39) 

Óbitos em 
Internamento 

c/ autópsia 
INMLCF 
(n=56) 

Acidente Viação, n (%)     

Sim 161 (64,14) 104 (66,67) 27 (69,23) 30 (53,57) 

Não 90 (35,86) 52 (33,33) 12 (30,77) 26 (46,43) 

Acidente Viação – Encarcerado, n (%)     

Sim 16 (6,37) 13 (8,33) 2 (5,13) 1 (1,79) 

Não 235 (93,63) 143 (91,67) 37 (94,87) 55 (98,21) 

Acidente Viação – Projetado, n (%)     

Sim 36 (14,34) 27 (17,31) 0 (0) 9 (16,07) 

Não 215 (85,66) 129 (82,69) 39 (100,0) 47 (83,93) 

Acidente Viação – Atropelamento, n (%)     

Sim 36 (14,34) 19 (12,18) 7 (17,95) 10 (17,86) 

Não 215 (85,66) 137 (87,82) 32 (82,05) 46 (82,14) 

Atropelamento – Motocicleta, n (%)     

Sim 1 (0,40) 0 (0) 0 (0) 1 (1,79) 

Não 250 (99,60) 156 (100,0) 39 (100,0) 55 (98,21) 

Atropelamento - Ligeiro de Passageiros, n (%)     

Sim 5 (1,99) 1 (0,64) 0 (0) 4 (7,14) 

Não 246 (98,01) 155 (99,36) 39 (100,0) 52 (92,86) 

Atropelamento - Pesado de Passageiros, n (%)     

Sim 1 (0,40) 0 (0) 0 (0) 1 (1,79) 

Não 250 (99,60) 156 (100,0) 39 (100,0) 55 (98,21) 

Atropelamento - Pesado de Carga, n (%)     

Sim 1 (0,40) 0 (0) 0 (0) 1 (1,79) 

Não 250 (99,60) 156 (100,0) 39 (100,0) 55 (98,21) 

Atropelamento - Não Preenchido, n (%)     

Sim 28 (11,16) 18 (11,54) 8 (20,51) 2 (3,57) 

Não 223 (88,84) 138 (88,46) 31 (79,49) 54 (96,43) 

Acidente Viação – Colisão, n (%)     

Sim 19 (7,57) 4 (2,56) 2 (5,13) 13 (23,21) 

Não 232 (92,43) 152 (97,44) 37 (94,87) 43 (76,79) 

Colisão: Bicicleta Motorizada - 

Ligeiro de Passageiros, n (%) 
    

Sim 4 (1,59) 0 (0) 1 (2,56) 3 (5,36) 

Não 247 (98,41) 156 (100,0) 38 (97,44) 53 (94,64) 

Colisão: Bicicleta Motorizada -  

Ligeiro de Passageiros, n (%) 
    

Sim 3 (1,20) 0 (0) 0 (0) 3 (5,36) 

Não 248 (98,80) 156 (100,0) 39 (100,0) 53 (94,64) 

Colisão: Ligeiro de Passageiros -  

Ligeiro de Passageiros, n (%) 
    

Sim 1 (0,40) 0 (0) 0 (0) 1 (1,79) 

Não 250 (99,60) 156 (100,0) 39 (100,0) 55 (98,21) 

Colisão: Ligeiro Misto - Ligeiro Misto, n (%)     

Sim 1 (0,40) 0 (0) 0 (0) 1 (1,79) 

Não 250 (99,60) 156 (100,0) 39 (100,0) 55 (98,21) 

Colisão: Ligeiro de Passageiros - Pesado de Carga, n (%)     

Sim 1 (0,40) 0 (0) 0 (0) 1 (1,79) 



	  

	  

Não 250 (99,60) 156 (100,0) 39 (100,0) 55 (98,21) 

Colisão: Bicicleta Motorizada - Ligeiro Misto, n (%)     

Sim 1 (0,40) 0 (0) 0 (0) 1 (1,79) 

Não 250 (99,60) 156 (100,0) 39 (100,0) 55 (98,21) 

Colisão: Não Preenchido, n (%)     

Sim 8 (3,19) 4 (2,56) 2 (5,13) 2 (3,57) 

Não 243 (96,81) 152 (97,44) 37 (94,87) 54 (96,43) 

Acidente Viação – Despiste, n (%)     

Sim 19 (7,57) 2 (1,28) 2 (5,13) 15 (26,79) 

Não 232 (92,43) 154 (98,72) 37 (94,87) 41 (73,21) 

Despiste: Ligeiro de Passageiros -  

Ligeiro de Passageiros, n (%) 
    

Sim 1 (0,40) 0 (0) 0 (0) 1 (1,79) 

Não 250 (99,60) 156 (100,0) 39 (100,0) 55 (98,21) 

Despiste: Ligeiro Passageiros - Muro/Parede, n (%)     

Sim 3 (1,20) 0 (0) 2 (5,13) 1 (1,79) 

Não 248 (98,80) 156 (100,0) 37 (94,87) 55 (98,21) 

Despiste: Ligeiro de Passageiros – Rails, n (%)     

Sim 3 (1,20) 0 (0) 0 (0) 3 (5,36) 

Não 248 (98,80) 156 (100,0) 39 (100,0) 53 (94,64) 

Despiste: Pesado Passageiros - Muro/Parede, n (%)     

Sim 1 (0,40) 0 (0) 0 (0) 1 (1,79) 

Não 250 (99,60) 156 (100,0) 39 (100,0) 55 (98,21) 

Despiste: Pesado Passageiros - Desconhecido , n (%)     

Sim 1 (0,40) 0 (0) 0 (0) 1 (1,79) 

Não 250 (99,60) 39 (100,0) 39 (100,0) 55 (98,21) 

Despiste: Moto – Árvore, n (%)     

Sim 1 (0,40) 0 (0) 0 (0) 1 (1,79) 

Não 250 (99,60) 156 (100,0) 39 (100,0) 55 (98,21) 

Despiste: Bicicleta Motorizada – Desconhecido, n (%)     

Sim 2 (0,80) 0 (0) 0 (0) 2 (3,57) 

Não 249 (99,20) 156 (100,0) 39 (100,0) 54 (96,43) 

Despiste: Bicicleta Motorizada – Poste, n (%)     

Sim 2 (0,80) 0 (0) 0 (0) 2 (3,57) 

Não 249 (99,20) 156 (100,0) 39 (100,0) 54 (96,43) 

Despiste: Não Preenchido, n (%)     

Sim 5 (1,99) 2 (1,28) 0 (0) 3 (5,36) 

Não 246 (98,01) 154 (98,72) 39 (100,0) 53 (94,64) 

Acidente Viação - Explosão/Incêndio, n (%)     

Sim 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Não 251 (100,0) 156 (100,0) 39 (100,0) 56 (100,0) 

Acidente Viação – Outro, n (%)     

Sim 1 (0,40) 0 (0) 0 (0) 1 (1,79) 

Não 250 (99,60) 156 (100,0) 39 (100,0) 55 (98,21) 

Acidente Viação – Desconhecido, n (%)     

Sim 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Não 251 (100,0) 156 (100,0) 39 (100,0) 56 (100,0) 

Acidente Viação - Não Preenchido, n (%)     

Sim 110 (43,82) 84 (53,85) 25 (64,10) 1 (1,79) 

Não 141 (56,18) 72 (46,15) 14 (35,90) 55 (98,21) 

	  

Tabela 27 – Etiologia médico-legal nos acidentes de viação (n=251). 



	  

	  

  



	  

	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 17 
 

Tabela 30 
Papel no acidente de viação (n=187). 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  

Papel no Acidente (n=186) 

 Condutor 

4 rodas 
(n=38) 

Passageiro 

Frente 
4 rodas 

(n=9) 

Passageiro 

Atrás  
4 rodas 

(n=8) 

Condutor 

2 rodas 
(n=81) 

Passageiro 

2 rodas 
(n=9) 

Peão 

(n=36) 

Outro 

(n=5) 

Sexo, n (%)        

Masculino 34 (89,47) 6 (66,67) 5 (62,5) 80 (98,77) 5 (55,56) 24 (66,67) 4 (80,0) 

Feminino 4 (10,53) 3 (33,33) 3 (37,5) 1 (1,23) 4 (44,44) 12 (33,33) 1 (20,0) 

        

Idade, n (%)        

<25 19 (50,0) 5 (55,56) 5 (62,5) 26 (32,10) 4 (44,44) 5 (13,89) 2 (40,0) 

25-49 14 (36,84) 3 (33,33) 2 (25,0) 37 (45,68) 5 (55,56) 12 (33,33) 1 (20,0) 

≥50 5 (13,16) 1 (11,11) 1 (12,5) 18 (22,22) 0 (0) 19 (52,78) 2 (40,0) 

        

Idade, n (%)        

≤30 24 (63,16) 7 (77,78) 6 (75,0) 41 (50,62) 5 (55,56) 10 (27,78) 2 (40,0) 

>30 14 (36,84) 2 (22,22) 2 (25,0) 40 (49,38) 4 (44,44) 26 (72,22) 3 (60,0) 

        

Idade, mediana (min-max) 29 (17-86) 25 (13-80) 20 (15-69) 34 (14-81) 34 (16-48) 50 (14-79) 43 (18-71) 

        

Dias internamento no 

hospital, mediana (min-

max) 

19 (1-79) 13 (2-27) 14 (2-61) 23 (1-235) 19 (2-77) 14 (1-47) 9 (2-35) 

        

Dias internamento 

cuidados intensivos, 
mediana (min-max) 

8 (0-22) 7 (0-27) 6 (0-13) 12 (0-33) 7 (0-15) 12 (0-32) 8 (0-14) 

        

Distrito, n (%)        

Aveiro 8 (21,05) 1 (11,11) 1 (12,50) 20 (24,69) 1 (11,11) 8 (22,22) 0 (0) 

Braga 1 (2,63) 0 (0) 1 (12,50) 2 (2,47) 0 (0) 3 (8,33) 1 (20,0) 

Bragança 9 (23,69) 1 (11,11) 2 (25,0) 7 (8,64) 2 (22,22) 4 (11,11) 1 (20,0) 

Porto 8 (21,05) 6 (66,67) 3 (37,50) 39 (48,15) 6 (66,67) 16 (44,45) 2 (40,0) 

Vila Real 6 (15,79) 1 (11,11) 1 (12,50) 13 (16,05) 0 (0) 4 (11,11) 1 (20,0) 

Viseu 4 (10,53) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Viana do Castelo 1 (2,63) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Coimbra 1 (2,63) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (2,78) 0 (0) 

Traumatismo Face, n (%)        

Sim 38 (100,0) 9 (100,0) 8 (100,0) 81 (100,0) 9 (100,0) 36 (100,0) 5 (100,0) 

Não 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

	  

Tabela 30 – Papel no acidente de viação (n=186). 

	  

	  

 
 
 
 



	  

	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 18 
 

Tabela 33 
Lesões tecidos duros nos politraumatizados. 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  

Traumatismo Tecidos Duros Total  

(n=251) 

Sobreviventes 

(n=156) 

Óbitos após 

Alta (n=39) 

Óbitos em Internamento 

c/ autópsia INMLCF (n=56) 

Trmatismos nos tecidos duros, n (%)     

Sim  209 (83,27) 135 (86,54) 30 (76,92) 44 (78,57) 

Não 42 (16,73) 21 (13,46) 9 (23,08) 12 (21,43) 

Le Fort I Direito      

Sim 1 (0,40) 1 (0,64) 0 (0) 0 (0) 

Não 250 (99,60) 155 (99,36) 39 (100,0)  56 (100,0) 

Le Fort I Esquerdo     

Sim 1 (0,40) 1 (0,64) 0 (0) 0 (0) 

Não 250 (99,60) 155 (99,36) 39 (100,0) 56 (100,0) 

Le fort I Não Específica     

Sim 1 (0,40) 0 (0) 1 (2,56) 0 (0) 

Não 250 (99,60) 156 (100,0) 38 (97,44) 56 (100,0) 

Le Fort II Direito     

Sim 4 (1,59) 2 (1,28) 1 (2,56) 1 (1,79) 

Não 247 (98,41) 154 (98,72) 38 (97,44) 55 (98,21) 

Le Fort II Esquerdo     

Sim 3 (1,20) 2 (1,28) 1 (2,56) 0 (0) 

Não 248 (98,80) 154 (98,72) 38 (97,44) 56 (100,0) 

Le Fort II Não Específica     

Sim 3 (1,20) 1 (0,64) 1 (2,56) 1 (1,79) 

Não 248 (98,80) 155 (99,36) 38 (97,44) 55 (98,21) 

Le Fort III Direito     

Sim 2 (0,80) 1 (0,64) 0 (0) 1 (1,79) 

Não 249 (99,20) 155 (99,36) 39 (100,0) 55 (98,21) 

Le Fort III Esquerdo     

Sim 3 (1,20) 1 (0,64) 0 (0) 2 (3,57) 

Não 248 (98,80) 155 (99,36) 39 (100,0) 54 (96,43) 

Le Fort III Não Específica     

Sim 8 (3,19) 8 (5,13) 0 (0) 0 (0) 

Não 243 (96,81) 148 (94,87) 39 (100,0) 56 (100,0) 

Le Fort Não Específica     

Sim 1 (0,40) 1 (0,64) 0 (0) 0 (0) 

Não 250 (99,60) 155 (99,36) 39 (100,0) 56 (100,0) 

Nasal Direito     

Sim 2 (0,80) 2 (1,28) 0 (0)  0 (0) 

Não 249 (99,20) 154 (98,72) 39 (100,0) 56 (100,0) 

Nasal Esquerdo     

Sim 1 (0,40) 1 (0,64) 0 (0) 0 (0) 

Não 250 (99,60) 155 (99,36) 39 (100,0) 56 (100,0) 

Nasal Não Específica     

Sim 64 (25,50) 44 (28,20) 9 (23,08) 11 (19,64) 

Não 187 (74,50) 112 (71,80) 30 (76,92) 45 (80,36) 

Orbita Direito     

Sim 49 (19,52) 32 (20,51) 6 (15,39) 11 (19,64) 

Não 202 (80,48) 124 (79,49) 33 (84,61) 45 (80,36) 

Orbita Esquerdo     

Sim 44 (17,53) 30 (19,23) 5 (15,82) 9 (16,07) 

Não 207 (82,47) 126 (80,77) 34 (87,18) 47 (83,93) 

Orbita Não Específica     

Sim 32 (12,75) 22 (14,10) 5 (15,82) 5 (9,93) 

Não 219 (87,25) 134 (85,90) 34 (87,18) 51 (91,07) 

Zigomático Direito     

Sim 25 (9,96) 21 (13,46) 2 (5,13) 2 (3,57) 

Não 226 (90,04) 135 (86,54) 37 (94,87) 54 (96,43) 

Zigomático Esquerdo     



	  

	  

Sim 17 (6,77) 13 (8,33) 3 (7,69) 1 (1,79) 

Não 234 (93,23) 143 (91,67) 36 (92,31) 55 (98,21) 

Zigomático Não Específico     

Sim 41 (16,34) 30 (19,23) 6 (15,39) 5 (8,93) 

Não 210 (83,66) 126 (80,77) 33 (84,61) 51 (91,07) 

Arco zigomático Direito     

Sim 12 (4,78) 7 (4,49) 3 (7,69) 2 (3,57) 

Não 239 (95,22) 149 (95,51) 36 (92,31) 54 (96,43) 

Arco Zigomático Esquerdo     

Sim 25 (9,96) 15 (9,62) 5 (15,82) 5 (8,93) 

Não 226 (90,04) 141 (90,38) 34 (87,18) 51 (91,07) 

Arco Zigomático Não Específica     

Sim 16 (6,37) 11 (7,05) 1 (2,56) 4 (7,14) 

Não 235 (93,63) 145 (92,95) 38 (97,44) 52 (92,86) 

Mandíbula: Côndilo Direito     

Sim 6 (2,39) 5 (3,21) 0 (0) 1 (1,79) 

Não 245 (97,61) 151 (96,79) 39 (100,0) 55 (98,21) 

Mandíbula: Côndilo Esquerdo     

Sim 6 (2,39) 5 (3,21) 0 (0) 1 (1,79) 

Não 245 (97,61) 151 (96,79) 39 (100,0) 55 (98,21) 

Mandíbula: Côndilo Não Específica     

Sim 2 (0,80) 2 (1,28) 0 (0) 0 (0) 

Não 249 (99,20) 154 (98,72) 39 (100,0) 56 (100,0) 

Mandíbula: Corpo Direito     

Sim 2 (0,80) 2 (1,28) 0 (0) 0 (0) 

Não 249 (99,20) 154 (98,72) 39 (100,0) 56 (100,0) 

Mandíbula: Corpo Esquerdo     

Sim 2 (0,80) 2 (1,28) 0 (0) 0 (0) 

Não 249 (99,20) 154 (98,72) 39 (100,0) 56 (100,0) 

Mandíbula: Corpo Não Específica         

Sim 8 (3,19) 4 (2,56) 1 (2,56) 3 (5,36) 

Não 243 (96,81) 152 (97,44) 38 (97,44) 53 (94,64) 

Mandíbula: Ramo Direito     

Sim 3 (1,20) 2 (1,28) 1 (2,56)  0 (0) 

Não 248 (98,80) 154 (98,72) 38 (97,44) 56 (100,0) 

Mandíbula: Ramo Esquerdo     

Sim 5 (1,99) 4 (2,56) 1 (2,56) 0 (0) 

Não 246 (98,01) 152 (97,44) 38 (97,44) 56 (100,0) 

Mandíbula: Ramo Não Específica     

Sim 3 (1,20) 2 (1,28) 1 (2,56) 0 (0) 

Não 248 (98,80) 154 (98,72) 38 (97,44) 56 (100,0) 

Mandíbula: Ângulo Direito     

Sim 3 (1,20) 2 (1,28) 1 (2,56) 0 (0) 

Não 248 (98,80) 154 (98,72) 38 (97,44) 56 (100,0) 

Mandíbula: Ângulo Esquerdo     

Sim 2 (0,80) 1 (0,64) 1 (2,56) 0 (0) 

Não 249 (99,20) 155 (99,36) 38 (97,44) 56 (100,0) 

Mandíbula: Ângulo Não Específica     

Sim 2 (0,80) 2 (1,28) 0 (0) 0 (0) 

Não 249 (99,20) 154 (98,72) 39 (100,0) 56 (100,0) 

Mandíbula: Apófise Coronóide Direito     

Sim 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Não 251 (100,0) 156 (100,0) 39 (100,0) 56 (100,0) 

Mandíbula: Apófise Coronóide Esquerdo     

Sim 1 (0,40) 1 (0,64) 0 (0) 0 (0) 

Não 250 (99,60) 155 (99,36) 39 (100,0) 56 (100,0) 

Mandibula: Apófise Coronóide Não Específica     



	  

	  

Sim 1 (0,40) 1 (0,64) 0 (0) 0 (0) 

Não 250 (99,60) 155 (99,36) 39 (100,0) 56 (100,0) 

Mandíbula: Sínfise     

Sim 4 (1,59) 4 (2,56) 0 (0) 0 (0) 

Não 247 (98,41) 152 (97,44) 39 (100,0) 56 (100,0) 

Mandíbula Não Específica      

Sim 21 (8,37) 15 (9,62) 2 (5,13) 4 (7,14) 

Não 230 (91,63) 141 (90,38) 37 (94,87) 52 (92,86) 

Processo Alveolar Maxilar     

Sim 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Não 251 (100,0) 156 (100,0) 39 (100,0) 56 (100,0) 

Processo Alveolar Mandibular     

Sim 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Não 251 (100,0) 156 (100,0) 39 (100,0) 56 (100,0) 

Processo Alveolar Dentário     

Sim 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Não 251 (100,0) 156 (100,0) 39 (100,0) 56 (100,0) 

Maxila Direita     

Sim 34 (13,55) 22 (14,10) 6 (15,39) 6 (10,71) 

Não 217 (86,45) 134 (85,90) 33 (84,61) 50 (89,29) 

Maxila Esquerda     

Sim 32 (12,75) 21 (13,46) 4 (10,26) 7 (12,5) 

Não 219 (87,25) 135 (86,54) 35 (89,74) 49 (87,5) 

Maxila Não Específica     

Sim 54 (21,51) 35 (22,44) 7 (17,95) 12 (21,43) 

Não 197 (78,49) 121 (77,56) 32 (82,05) 44 (78,57) 

     

	  

Tabela 33 – Lesões tecidos duros nos politraumatizados. 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 19 
 

Tabela 34 
Lesões tecidos moles nos politraumatizados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

	  

Traumatismo Tecidos Moles Total (n=251) Sobreviventes 

(n=156) 

Óbitos Após 

Alta (n=39) 

Óbitos 

c/Autópsia 
INML (n=56) 

Traumatismos tecidos moles, n (%)     

Sim 164 (65.34) 99 (63.46) 21 (53.85) 44 (78.57) 

Não 87 (34.66) 57 (36.54) 18 (46.15) 12 (21.43) 

Orbitária direito, n (%)     

Sim 55 (21.91) 34 (21.79) 4 (10.26) 17 (30.36) 

Não 196 (78.09) 122 (78.21) 35 (89.74) 39 ( 

Orbitária Esquerdo, n (%)     

Sim 50 (19.92) 28 (17.95) 7 (17.95) 15 (26.79) 

Não 201 (80.08) 128 (82.05) 32 (82.05) 41 

Orbitária Não Específica, n (%)     

Sim 21 (8.37) 8 (5.13) 4 (10.26) 9 (16.07) 

Não 230 (91.63) 148 (94.87) 35 (89.74) 47 

Parotídea Direito, n (%)     

Sim 12 (4.78) 6 (3.85) 0 (0.0) 6 (10.71) 

Não 239 (95.22) 150 (96.15) 39 (100.0) 50 

Parotídea Esquerdo, n (%)     

Sim 9 (3.59) 5 (3.21) 3 (89.74) 1 (1.79) 

Não 242 (96.41) 151 (96.79) 36 (92.31) 55 

Parotídea Não Específica, n (%)     

Sim 8 (3.19) 5 (3.21) 2 (5.13) 1 (1.79) 

Não 243 (96.81) 151 (96.79) 37 (94.87) 55 

Geniana Direito, n (%)     

Sim 15 (5.98) 6 (3.85) 4 (10.26) 5 (8.93) 

Não 236 (94.02) 150 (96.15) 35 (89.74) 51 

Geniana Esquerdo, n (%)      

Sim 10 (3.98) 5 (3.21) 2 (5.13) 3 (5.36) 

Não 241 (96.02) 151 (96.79) 37 (94.87) 53 

Geniana Não Específica, n (%)     

Sim 22 (8.76) 16 (10.26) 1 (2.56) 5 (8.93) 

Não 229 (91.24) 140 (89.74) 38 (97.44) 51 

Nasal Direito, n (%)     

Sim 2 (0.80) 0 (0.0) 0 (0.0) 2 (3.57) 

Não 249 (99.20) 156 (100.0) 39 (100.0) 54 

Nasal Esquerdo, n (%)     

Sim 3 (1.20) 0 (0.0) 0 (0.0) 3 (5.36) 

Não 248 (98.80) 156 (100.0) 39 (100.0) 53 

Nasal Não específico, n (%)     

Sim 23 (9.16) 12 (7.69) 3 (89.74) 8 (14.29) 

Não 228 (90.84) 144 (92.31) 36 (92.31) 48 

Lábio Superior, n (%)     

Sim 7 (2.79) 6 (3.85) 0 (0.0) 1 (1.79) 

Não 244 (97.21) 150 (96.15) 39 (100.0) 55 

Lábio Inferior, n (%)     

Sim 7 (2.79) 6 (3.85) 0 (0.0) 1 (1.79) 

Não 244 (97.21) 150 (96.15) 39 (100.0) 55 

Labial Não Específica, n (%)     

Sim 3 (1.20) 2 (1.28) 0 (0.0) 1 (1.79) 



	  

	  

Não 248 (98.80) 154 (98.72) 39 (100.0) 55 

Mentoniana, n (%)     

Sim 12 (4.78) 8 (5.13) 1 (2.56) 3 (5.36) 

Não 239 (95.22) 148 (94.87) 38 (97.44) 53 

Lingual, n (%)     

Sim 8 (3.19) 4 (2.56) 1 (2.56) 3 (5.36) 

Não 243 (96.81) 152 (97.44) 38 (97.44) 53 

 
 

Tabela 34 - Lesões tecidos moles nos politraumatizados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



	  

	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 20 
 

Tabela 41 
Abbreviated Injury Scale (AIS)30-5 Face, na amostra total (n=251). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

	  

Abbreviated Injury Scale (AIS) Face       

Código Descrição Lesões Severity 

Index 

Total  

(n=251) 

Sobreviventes 

(n=156) 

Óbitos após 

alta (n=39) 

Óbitos com 

Autópsia INML 

(n=56) 

210202 Abrasion, n (%) 1 9 (3.59) 5 (3.21) 1 (2.56)  3 (5.36) 

210402 Contusion, n (%) 1 7 (2.79) 5 (3.21) 0 (0) 2 (3.57) 

210600 Laceration NFS, n (%) 1 4 (1.59) 3 (1.92) 0 (0) 1 (1.79) 

210602 Laceration NFS, minor; superficial, n (%) 1 8 (3.19) 4 (2.56) 3 (7.69) 1 (1.79) 

210604 Laceration NFS, major (> 10cm long and into subcutaneous tissue), n (%) 2 1 (0.40) 0 (0) 0 (0) 1 (1.79) 

210606 Laceration NFS, blood loss >20 % by volume, n (%) 3 1 (0.40) 1 (0.64) 0 (0) 0 (0) 

210802 Avulsion NFS, superficial; minor (<25 cm2), n (%) 1 1 (0.40) 1 (0.64) 0 (0) 0 (0) 

210806 Avulsion NFS, blood loss >20% by volume, n (%) 3 3 (1.20) 1 (0.64) 2 (5.13) 0 (0) 

230204 Optic nerve NFS, laceração, n (%) 2 3 (1.20) 2 (1.28) 0 (0) 1 (1.79) 

240204 Ear NFS, Ear canal injury, n (%) 1 2 (0.80) 1 (0.64) 0 (0) 1 (1.79) 

240299 Ear NFS, n (%) 1 4 (1.59) 3 (1.92) 1 (2.56) 0 (0) 

240208 Ear NFS, inner or middle ear injury, n (%) 1 1 (0.40) 1 (0.64) 0 (0) 0 (0) 

240499 Eye NFS, n (%) 1 5 (1.99) 3 (1.92) 2 (5.13) 0 (0) 

240402 Eye NFS, enucleation, n (%) 2 5 (1.99) 3 (1.92) 0 (0) 2 (3.57) 

240606 Cornea NFS, laceration, n (%) 1 1 (0.40) 0 (0) 1 (2.56) 0 (0) 

243204 Gingiva NFS, laceration, n (%) 1 1 (0.40) 0 (0) 0 (0) 1 (1.79) 

243206 Gingiva NFS, avulsion, n (%) 1 1 (0.40) 1 (0.64) 0 (0) 0 (0) 

243400 Tongue laceration NFS, n (%) 1 3 (1.20) 2 (1.28) 0 (0) 1 (1.79) 

243402 Tongue laceration NFS, superficial, n (%) 1 1 (0.40) 0 (0) 0 (0) 1 (1.79) 

243404 Tongue laceration NFS, deep/extensive, n (%) 2 1 (0.40) 0 (0) 0 (0) 1 (1.79) 

250200 Alveolar ridge (bone) fracture with or without injury to teeth, n (%) 2 1 (0.40) 1 (0.64) 0 (0) 0 (0) 

250400 Facial bone fracture NFS, n (%) 1 11 (4.38) 7 (4.49) 0 (0) 4 (7.14) 

250699 Mandible NFS (bilateral coded as single injury), n (%) 1 11 (4.38) 10 (6.41) 1 (2.56) 0 (0) 

250600 Mandible NFS, fracture, n (%) 1 11 (4.38) 6 (3.85) 1 (2.56) 4 (7.14) 

250602 Mandible NFS, fracture, closed but NFS as to location, n (%) 1 1 (0.40) 1 (0.64) 0 (0) 0 (0) 

250604 Mandible NFS, fracture, closed but NFS as to location, body with or 

without ramus involvement, n (%) 

1 2 (0.80) 2 (1.28) 0 (0) 0 (0) 

250606 Mandible NFS, fracture, closed but NFS as to location, ramus, n (%) 1 5 (1.99)  4 (2.56) 1 (2.56) 0 (0) 

250608 Mandible NFS, fracture, closed but NFS as to location, subcondylar, n (%) 2 3 (1.20) 3 (1.92) 0 (0) 0 (0) 

250610 Mandible NFS, fracture, opem/displaced/comminuted (any or 

combination) but NFS as to location, n (%) 

2 3 (1.20) 2 (1.28) 1 (2.56) 0 (0) 

250612 Mandible NFS, fracture, opem/displaced/comminuted (any or 

combination) but NFS as to location, body with or without ramus 

involvement, n (%) 

2 2 (0.80) 2 (1.28) 0 (0) 0 (0) 

250614 Mandible NFS, fracture, opem/displaced/comminuted (any or 

combination) but NFS as to location, ramus, n (%) 

2 1 (0.40) 1 (0.64) 0 (0) 0 (0) 

250616 Mandible NFS, fracture, opem/displaced/comminuted (any or 

combination) but NFS as to location, subcondylar, n (%) 

1 1 (0.40) 1 (0.64) 0 (0) 0 (0) 

250800 Maxilla fracture, excepted Le Fort fractures, n (%) 2 49 (19.52) 34 (21.79) 7 (17.95) 8 (14.29) 



	  

	  

250804 Maxilla fracture, Le Fort I, n (%) 2 6 (2.39) 2 (1.28) 3 (7.69) 1 (1.79) 

250806 Maxilla fracture, Le Fort II, n (%) 2 9 (3.59) 4 (2.56) 2 (5.13) 3 (5.36) 

250808 Maxilla fracture, Le Fort III, n (%) 3 7 (2.79) 6 (3.85) 0 (0) 1 (1.79) 

250810 Maxilla fracture, Le Fort III, blood loss >20% by volume, n (%) 4 6 (2.39) 5 (3.21) 1 (2.56) 0 (0) 

251099 Nose NFS, n (%) 1 18 (7.179 13 (8.33) 3 (7.69) 2 (3.57) 

251000 Nose, fracture NFS, n (%) 1 24 (9.56) 13 (8.33) 5 (12.82) 6 (10.71) 

251002 Nose, fracture NFS, close, n (%) 1 8 (3.19) 6 (3.85) 1 (2.56) 1 (1.79) 

251004 Nose, fracture NFS, open/displaced/comminuted (any or combination), n 

(%) 

2 5 (1.99) 4 (2.56) 1 (2.56) 0 (0) 

251200 Orbit fracture NFS, n (%) 2 57 (22.71) 40 (25.64) 5 (12.82) 12 (21.43) 

251202 Orbit fracture NFS, close, n (%) 2 9 (3.59) 6 (3.85) 1 (2.56) 2 (3.57) 

251204 Orbit fracture NFS, open/displaced/comminuted (any or combination), n 

(%) 

3 3 (1.20) 3 (1.92) 0 (0) 0 (0) 

251499 Teeth any number but NFS (see also alveolar ridge), n (%) 1 1 (0.40) 0 (0) 1 (2.56) 0 (0) 

251604 Temporomandibular joint NFS, dislocation, n (%) 2 1 (0.40) 0 (0) 0 (0) 1 (1.79) 

251800 Zygoma fracture, n (%) 2 41 (16.33) 32 (20.61) 6 (15.39) 3 (5.36) 

 

Tabela 41 -  Abbreviated Injury Scale (AIS)30-5 Face, na amostra total (n=251). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 21 
 

Tabela 48 
Etiologia médico-legal segundo a International Classification of Diseases (ICD-9)106 , na 

amostra total, nos sobreviventes, nos óbitos durante o internamento no HSA-CHP com 

autópsia e nos óbitos após a alta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  



	  

	  

Código 
 

Descrição Total (n=251) Sobreviventes 
(n=156) 

Óbitos 
Após Alta 

(n=39) 

Óbitos em 
Internamento c/ 

autópsia 
INMLCF 
(n=56) 

E950E959 Suicídio ou dano auto-infligido, n (%)     

 Sim 9 (3,59) 5 (3,21) 1 (2,56) 3 (5,36) 

 Não 242 (96,41) 151 (95,79) 38 (97,44) 53 (96,64) 

E955 Suicídio e lesão auto-infligida por armas de fogo e explosivos, n (%)     
 Sim 6 (2,39) 3 (1,92) 1 (2,56) 2 (3,57) 

 Não 245 (97,61) 153 (98,06) 38 (97,44) 54 (96,43) 

E957 Suicídio e lesão auto-infligida saltando de um lugar alto, n (%)     
 Sim 3 (1,20) 2 (1,28) 0 (0) 1 (1,79) 

 Não 248 (98,80) 154 (98,72) 39 (100,0) 55 (98,21) 

E960E969 Homicídio e dano de propósito infligidos por outras pessoas, n (%)     

 Sim 9 (3,59) 6 (3,85) 1 (2,56) 2 (3,57) 

 Não 242 (96,41) 150 (96,15) 38 (97,44) 54 (96,43) 

E965 Agressão por armas de fogo e explosivos, n (%)     
 Sim 3 (1,20) 1 (0,64) 1 (2,56) 1 (1,79) 

 Não 248 (98,80) 155 (99,36) 38 (97,44) 55 (98,21) 

E966 Agressão com instrumento cortante ou perfurante, n (%)     
 Sim 3 (1,20) 3 (1,92) 0 (0) 0 (0) 

 Não 248 (98,80) 153 (98,06) 39 (100,0) 56 (100,0) 

E968 Agressão por meios ncop ou não especificados, n (%)     
 Sim 3 (1,20) 2 (1,28) 0 (0) 1 (1,79) 

 Não 248 (98,80) 154 (98,72) 39 (100,0) 55 (98,21) 

E810E819 Acidente de tráfego automóvel, n (%)     

 Sim 182 (72,51) 115 (73,72) 26 (66,67) 41 (73,21) 

 Não 69 (27,49) 41 (26,28) 13 (33,33) 15 (26,79) 

E813 Acidente de trânsito com veiculo a motor, envolvendo colisão com outro veiculo, n (%)     
 Sim 20 (7,97) 5 (3,21) 2 (5,13) 13 (23,21) 

 Não 231 (92,03) 151 (95,79) 37 (94,87) 43 (76,79) 

E814 Acidente de transito com veiculo a motor, envolvendo colisão com peão, n (%)     

 Sim 36 (14,34) 19 (12,18) 6 (15,39) 11 (19,64) 

 Não 215 (85,66) 137 (87,82) 33 (84,61) 45 (80,36) 

E818 Acidente de trânsito com veículo a motor, não colisão, ncop, n (%)     
 Sim 19 (7,57) 3 (1,92) 2 (5,13) 14 (25) 

 Não 232 (92,43) 153 (98,06) 37 (94,87) 42 (75) 

E819 Acidente de trânsito com veículo a motor, de natureza não especificada, n (%)     
 Sim 105 (41,83) 88 (56,41) 14 (35,90) 3 (5,36) 

 Não 146 (58,17) 68 (43,59) 25 (64,10) 53 (96,64) 

E9190 Acidente causado por máquinas de agricultura, n (%)     

 Sim 3 (1,20) 1 (0,64) 1 (2,56) 1 (1,79) 

 Não 248 (98,80) 155 (99,36) 38 (97,44) 55 (98,21) 

E914 Corpo estranho entrando acidentalmente nos olhos e anexos, n (%)     

 Sim 1 (0,40) 1 (0,64) 0 (0) 0 (0) 

 Não 250 (99,60) 155 (99,36) 39 (100,0) 56 (100,0) 

E916 Atingido acidentalmente por objeto em queda, n (%)     

 Sim 2 (0,80) 2 (1,28) 0 (0) 0 (0) 

 Não 249 (99,20) 154 (98,72) 39 (100,0) 56 (100,0) 

E918 Apanhado acidentalmente em, ou no meio de, objetos, n (%)     

 Sim 2 (0,80) 2 (1,28) 0 (0) 0 (0) 

 Não 249 (99,20) 154 (98,72) 39 (100,0) 56 (100,0) 

E880E888 Quedas acidentais, n (%)     

 Sim 39 (15,54) 20 (12,82) 11 (28,21) 8 (14,29) 

 Não 212 (84,46) 136 (87,18) 28 (71,79) 48 (85,71) 

E880 Queda em, ou de, escadas ou degraus, n (%)     

 Sim 6 (2,39) 1 (0,64) 5 (12,82) 0 (0) 

 Não 245 (97,61) 155 (99,36) 34 (87,18) 56 (100,0) 

E882 Queda de um edifício ou outra estrutura, n (%)     
 Sim 28 (11,16) 16 (10,26) 5 (12,82) 7 (12,5) 

 Não 223 (88,84) 140 (89,74) 34 (87,18) 49 (87,5) 

E883 Queda acidental em buraco ou outra abertura na superfície, n (%)     
 Sim 1 (0,40) 1 (0,64) 0 (0) 0 (0) 

 Não 250 (99,60) 155 (99,36) 39 (100,0) 56 (100,0) 

E885 Queda no mesmo nível por escorregadela, tropeço, topada ou passo em falso, n (%)     

 Sim 4 (1,59) 2 (1,28) 1 (2,56) 1 (1,79) 



	  

	  

 Não 247 (98,41) 154 (98,72) 38 (97,44) 55 (98,21) 

E8072 Acidente em caminho de ferro, natureza não especificada, lesando pedestre, n (%)     

 Sim 1 (0,40) 0 (0) 0 (0) 1 (1,79) 

 Não 250) (99,60) 156 (100,0) 39 (100,0) 55 (98,21) 

E8282 Acidente envolvendo animal montado, lesando pessoa montando o animal, n (%)     

 Sim 2 (0,80) 2 (1,28) 0 (0) 0 (0) 

 Não 249 (99,20) 154 (98,72) 39 (100,0) 56 (100,0) 

E9210 Acidente causado poe explosão de fervedores, n (%)     
 Sim 1 (0,40) 0 (0) 1 (2,56) 0 (0) 

 Não 250 (99,60) 156 (100,0) 38 (97,44) 56 (100,0) 

	  

Tabela 48 – Etiologia médico-legal segundo a International Classification of Diseases (ICD-9)106 , na amostra 

total, nos sobreviventes, nos óbitos durante o internamento no HSA-CHP com autópsia e nos óbitos após a alta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



	  

	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 22 
 

Tabela 51 
Relação entre as lesões sofridas segundo a International Classification of Diseases 

(ICD-9)106 e a etiologia médico-legal por acidente de viação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

	  

 AV 4 rodas 

(n=58) 

AV 2 rodas 

(n=92) 

Atropelamento 

(n=36) Código Descrição 

8020 Fratura fechada dos ossos nasais, n (%) 10 (17,24) 13 (14,13) 2 (5,56) 

8021 Fratura aberta dos ossos nasais, n (%) 4 (6,90) 1 (1,09) 0 (0) 

8024 Fratura do malar e maxilar, fechada, n (%) 21 (36,21) 38 (41,30) 16 (44,44) 

8025 Fratura do malar e maxilar, aberta, n (%) 7 (12,07) 2 (2,17) 2 (5,56) 

8026 Fratura do pavimento da órbita, fechada, n (%) 10 (17,24) 8 (8,70) 4 (11,11) 

8027 Fratura do pavimento da órbita, aberta, n (%) 1 (1,72) 0 (0) 0 (0) 

8028 Fratura de ossos da face ncop, fechada, n (%) 9 (15,52) 18 (19,57) 5 (13,89) 

8029 Fratura de ossos da face ncop, aberta, n (%) 3 (5,17) 0 (0) 0 (0) 

80220 Fratura fechada da mandibula, local não especificado, n (%) 2 (3,45) 2 (2,17) 2 (5,56) 

80221 Fratura fechada da mandibula, condiliana, n (%) 0 (0) 2 (2,17) 0 (0) 

80224 Fratura fechada da mandibula, ramo, não especifica, n (%) 1 (1,72) 1 (1,09) 1 (2,78) 

80225 Fratura fechada do ângulo da mandibula, n (%) 0 (0) 1 (1,09) 0 (0) 

80226 Fratura fechada da mandibula, sínfise do corpo, n (%) 2 (3,45) 0 (0) 0 (0) 

80227 Fratura fechada da mandibula, bordo alveolar do corpo, n (%) 0 (0) 1 (1,09) 1 (2,78) 

80228 Fratura fechada da mandibula, corpo, ncop ou não especificado, n (%) 1 (1,72) 1 (1,09) 0 (0) 

80229 Fratura fechada da mandibula, sítios múltiplos, n (%) 5 (8,62) 5 (5,43) 1 (2,78) 

80234 Fratura aberta da mandibula, ramus. Soe, n (%) 1 (1,72) 1 (1,09) 0 (0) 

80236 Fratura aberta da mandibula, sínfise do corpo, n (%) 1 (1,72) 0 (0) 0 (0) 

80237 Fratura aberta da mandibula, bordo alveolar do corpo, n (%) 0 (0) 1 (1,09) 0 (0) 

80238 Fratura aberta da mandibula, corpo, ncop, ou não especificado, n (%) 0 (0) 2 (2,17) 0 (0) 

80239 Fratura aberta da mandibula, sítios múltiplos, n (%) 5 (8,62) 12 (13,04) 1 (2,78) 

8730 Ferimento do couro cabeludo, sem menção de complicação, n (%) 6 (10,34) 1 (1,09) 3 (8,33) 

8731 Ferimento do couro cabeludo, complicado, n (%) 1 (1,72) 0 (0) 0 (0) 

87320 Ferimento do nariz, local não especificado, sem menção de complicação, n (%) 0 (0) 1 (1,09) 0 (0) 

87321 Ferimento do septo nasal, sem menção de complicação, n (%) 1 (1,72) 0 (0) 0 (0) 

87340 Ferimento da face, sitio não especificado, sem menção de complicação, n (%) 0 (0) 1 (1,09) 0 (0) 

87342 Ferimento da fronte, sem menção de complicação, n (%) 2 (3,45) 1 (1,09) 1 (2,78) 

87343 Ferimento do lábio, sem menção de complicação, n (%) 0 (0) 0 (0) 1 (2,78) 

87344 Ferimento da região mandibular, sem menção de complicação, n (%) 0 (0) 1 (1,09) 0 (0) 

87349 Ferimento da face, ncop ou sítios múltiplos, sem menção de complicação, n (%) 1 (1,72) 1 (1,09) 0 (0) 

87354 Ferimento da região mandibular, complicado, n (%) 0 (0) 1 (1,09) 0 (0) 

87359 Ferimento da face, ncop ou sítios múltiplos, complicado, n (%) 1 (1,72) 0 (0) 0 (0) 

87364 Ferimento da língua e pavimento da boca, sem menção de complicação, n (%) 0 (0) 1 (1,09) 0 (0) 

87365 Ferimento do palato, sem menção de complicação, n (%) 1 (1,72) 0 (0) 0 (0) 

8040 Fraturas múltiplas do crânio/face com outros ossos sem menção lesão intracraniana, n 

(%) 
0 (0) 1 (1,09) 0 (0) 

80415  F. Mult. F. Crânio/Face C/Outros Ossos-C/Lac./Contusão - S/Voltar Consc. Pre-Existe, 

n (%) 
1 (1,72) 2 (2,15) 1 (2,78) 

80475 Fratura crânio/face com outros ossos com hemorragia subaracnoídea, sem extradural. 

Sem voltar consciência pré-existente, n (%) 
0 (0) 1 (1,08) 0 (0) 

80465 Fratura exposta crânio/face com outros ossos com laceração/contusão cerebral. Sem 

voltar consciência pré-existente, n (%) 
1 (1,72) 2 (2,17) 0 (0) 

9108 Lesão superficial, ncop, ou SOE não infetada da cabeça, pescoço ou couro cabeludo, 

n (%) 
1 (1,72) 0 (0) 0 (0) 

95909 Traumatismo da face e do pescoço, n (%) 1 (1,72) 3 (3,26) 0 (0) 

90082 Lesão traumática de múltiplos vasos sanguíneos cabeça e pescoço, n (%) 1 (1,72) 0 (0) 0 (0) 

920 Contusão da face, do couro cabeludo ou do pescoço, excepto olhos, n (%) 0 (0) 10 (10,87) 3 (8,33) 

9211 Contusão das pálpebras e área periocular, n (%) 0 (0) 2 (2,17) 2 (5,56) 

9212 Contusão dos tecidos orbitários, n (%) 0 (0) 2 (2,17) 0 (0) 

9213 Contusão globo ocular, n (%) 2 (3,45) 3 (3,26) 1 (2,78) 

9500 Traumatismo nervo ótico, n (%) 2 (3,45) 0 (0) 0 (0) 

8700 Laceração da pele da pálpebra e da região periocular, n (%) 1 (1,72) 0 (0) 0 (0) 

8701 Laceração da pálpebra, toda a espessura, s/envolvimento canais lacrimais, n (%) 1 (1,72) 0 (0) 0 (0) 

8703 Ferida Penetrante da orbita, sem menção de corpo estranho, n (%) 0 (0) 1 (1,09) 0 (0) 

8708 Ferida aberta especificada dos anexos do olho, ncop, n (%) 0 (0) 2 (2,17) 0 (0) 



	  

	  

8711 Laceração ocular com prolapso ou exposição de tecido intra-ocular, n (%) 0 (0) 1 (1,09) 0 (0) 

8712 Rotura do olho com perda parcial de tecido intra-ocular, n (%) 1 (1,72) 1 (1,09) 0 (0) 

8716 Penetração do globo ocular com corpo estranho (não magnético), n (%) 0 (0) 1 (1,09) 0 (0) 

37647 Deformidade da orbita devido a traumatismo ou cirurgia, n (%) 0 (0) 1 (1,09) 0 (0) 

 

Tabela 51 - Relação entre as lesões sofridas segundo a International Classification of 
Diseases (ICD-9)106 e a etiologia médico-legal por acidente de viação. 

  



	  

	  

  



	  

	  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 23 
 

Tabela 56 
International Classification of Diseases (ICD-9)106, segundo a etiologia médico-legal nos 

óbitos (n=56). 
 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  

   Amostra Total 
(n=56) 

Código Descrição n % 
E810E819 Acidente de tráfego automóvel   
 Sim 41 73,21 
 Não 15 26,79 
E813 Acidente de trânsito com veículo a motor, envolvendo colisão com outro veiculo   
 Sim 13 23,21 
 Não 43 76,79 
E814 Acidente de transito com veículo a motor, envolvendo colisão com peão   
 Sim 11 19,64 
 Não 45 80,36 
E818 Acidente de trânsito com veículo a motor, não colisão, ncop   
 Sim 14 25 
 Não 42 75 
E819 Acidente de trânsito com veículo a motor, de natureza não especificada   
 Sim 3 5,36 
 Não 53 96,64 
E880E888 Quedas acidentais   
 Sim 8 14,29 
 Não 48 85,71 
E882 Queda de um edifício ou outra estrutura   
 Sim 7 12,5 
 Não 49 87,5 
E885 Queda no mesmo nível por escorregadela, tropeço, topada ou passo em falso   
 Sim 1 1,79 
 Não 55 98,21 
E950E959 Suicídio ou dano auto-infligido   
 Sim 3 5,36 
 Não 53 96,64 
E955 Suicídio e lesão auto-infligida por armas de fogo e explosivos   
 Sim 2 3,57 
 Não 54 96,43 
E957 Suicídio e lesão auto-infligida saltando de um lugar alto   
 Sim 1 1,79 
 Não 55 98,21 
E960E969 Homicídio e dano de propósito infligidos por outras pessoas,   
 Sim 2 3,57 
 Não 54 96,43 
E965 Agressão por armas de fogo e explosivos   
 Sim 1 1,79 
 Não 55 98,21 
E968 Agressão por meios ncop ou não especificados   
 Sim 1 1,79 
 Não 55 98,21 
E9190 Acidente causado por máquinas de agricultura   
 Sim 1 1,79 
 Não 55 98,21 
E8072 Acidente em caminho de ferro, natureza não especificada, lesando pedestre   
 Sim 1 1,79 
 Não 55 98,21 

 

(ncop – não classificado em outra parte) 

 

Tabela 56 – International Classification of Diseases (ICD-9)106, segundo a etiologia médico-legal nos óbitos 

(n=56). 

	  

	  

	  

	  



	  

	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 24 
 

Tabela 57 
International Classification of Diseases (ICD-9)106 nos tecidos duros. 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  

  Amostra Total (n=56) 

Código  Descrição n % 

8020 Fratura fechada ossos nasais   

 Sim 3 5,36 

 Não 53 96,24 

8021 Fratura aberta ossos nasais   

 Sim 1 1,79 

 Não 55 98,21 

8024 Fratura malar e maxilar, fechada   

 Sim 10 17,86 

 Não 46 82,14 

8025 Fratura malar e maxilar, aberta   

 Sim 4 7,14 

 Não 52 92,86 

8026 Fratura do pavimento da órbita, fechada   

 Sim 5 8,93 

 Não 51 91,07 

8027 Fratura do pavimento da órbita, aberta   

 Sim 1 1,79 

 Não 55 98,21 

8028 Fratura de ossos da face ncop, fechada   

 Sim 2 3,57 

 Não 54 96,43 

8029 Fratura de ossos da face ncop, aberta   

 Sim 3 5,36 

 Não 53 96,24 

80220 Fratura fechada da mandibula, local não especificado   

 Sim 1 1,79 

 Não 55 98,21 

80225 Fratura fechada do ângulo da mandibula   

 Sim  1 1,79 

 Não 55 98,21 

80239 Fratura aberta da mandibula, sítios múltiplos   

 Sim 1 1,79 

 Não 55 98,21 

80415 
 

Fraturas múltiplas face/crânio com outros ossos - com laceração/contusão, 
sem voltar estado de consciência pré-existente 

 

 

 

 

 Sim 4 7,14 

 Não 52 92,86 

80465 
 

Fratura exposta face/crânio com outros ossos – com laceração/contusão 
cerebral, sem voltar estado de consciência pré-existente 

 

 

 

 

 Sim 3 5,36 

 Não 53 96,24 

(ncop – não classificado em outra parte) 

 

Tabela 57 – International Classification of Diseases (ICD-9)106 nos tecidos duros. 

 

 

 
 



	  

	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 25 
 

Tabela 60 
Traumatismos associados nos óbitos (n=56). 

 
 

	  

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 



	  

	  

  Amostra Total (n=56) 

 n % 

Traumatismos Cabeça/Face   

Sim 55 98,21 

Não 1 1,79 

Traumatismos Associados, exceto face   

Sim 43 76,79 

Não 13 23,21 

Traumatismo Torácico   

Sim 32 57,14 

Não 24 42,86 

Traumatismo Pélvico   

Sim 6 10,71 

Não 50 89,29 

Traumatismo Lombar   

Sim 1 1,79 

Não 55 98,21 

Traumatismo Cervical   

Sim 7 12,5 

Não 49 87,5 

Traumatismo Abdominal   

Sim 9 16,07 

Não 47 83,93 

Traumatismo Vertebro-Medular   

Sim 2 3,57 

Não 54 96,43 

Traumatismo Membro Superior   

Sim 11 19,64 

Não 45 80,36 

Traumatismo Membro Inferior   

Sim 20 35,71 

Não 36 64,29 

	  

Tabela 60 – Traumatismos associados nos óbitos (n=56). 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 26 
 

Tabela 64 
Dentes ausentes na maxila nos óbitos (n=56). 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  

  Amostra Total (n=56) 

Maxilar Superior: Dente Ausente n % 
18   

Sim 18 32,14 

Não 38 67,86 

17   

Sim 16 28,57 

Não 40 71,43 

16   

Sim 19 33,93 

Não 37 66,07 

15   

Sim 13 23,21 

Não 43 76,79 

14   

Sim 11 19,64 

Não 45 80,36 

13   

Sim 9 16,07 

Não 47 83,93 

12   

Sim 9 16,07 

Não 47 83,93 

11   

Sim 10 17,86 

Não 46 82,14 

21   

Sim 9 16,07 

Não 47 83,93 

22   

Sim 7 12,5 

Não 49 87,5 

23   

Sim 7 12,5 

Não 49 87,5 

24   

Sim 11 19,64 

Não 45 80,36 

25   

Sim 13 23,21 

Não 43 76,79 

26   

Sim 15 26,79 

Não 41 73,21 

27   

Sim 18 32,14 

Não 38 67,86 

28   

Sim 22 39,29 

Não 34 60,71 

	  

(Classificação FDI – Fédération Dentaire Internationale)162 
 

Tabela 64 – Dentes ausentes na maxila nos óbitos (n=56). 

	  



	  

	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 27 
 

Tabela 65 
Dentes ausentes na mandíbula nos óbitos (n=56). 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  

  Amostra Total (n=56) 

Maxilar Inferior: Dente Ausente, n (%) n Percentagem (%) 
38, n (%)   

Sim 15 26,79 

Não 41 73,21 

37, n (%)   

Sim 15 26,79 

Não 41 73,21 

36, n (%)   

Sim 15 26,79 

Não 41 73,21 

35, n (%)   

Sim 9 16,07 

Não 47 83,93 

34, n (%)   

Sim 9 16,07 

Não 47 83,93 

33, n (%)   

Sim 5 8,93 

Não 51 91,07 

32, n (%)   

Sim 4 7,14 

Não 52 92,86 

31, n (%)   

Sim 4 7,14 

Não 52 92,86 

41, n (%)   

Sim 4 7,14 

Não 52 92,86 

42, n (%)   

Sim 4 7,14 

Não 52 92,86 

43, n (%)   

Sim 4 7,14 

Não 52 92,86 

44, n (%)   

Sim 7 12,5 

Não 49 87,5 

45, n (%)   

Sim 8 14,29 

Não 48 85,71 

46, n (%)   

Sim 18 32,14 

Não 38 67,86 

47, n (%)   

Sim 15 26,79 

Não 41 73,21 

48, n (%)   

Sim 17 30,36 

Não 39 69,64 

(Classificação FDI – Fédération Dentaire Internationale)162 
 

Tabela 65 – Dentes ausentes na mandíbula nos óbitos (n=56). 



	  

	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 28 
 

Tabela 66 
Abbreviated Injury Scale (AIS)30-5 na face, nos óbitos (n=56). 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  

Amostra Total (n=56) 

Abbreviated Injury Scale (AIS) Face  
 

Code Injury Description Severity Index n % 

     

210202 Abrasion    

 Sim 1 3 5,36 

 Não  53 94,64 

210402 Contusion    

 Sim 1 2 3,57 

 Não  54 96,43 

210600 Laceration NFS    

 Sim 1 1 1,79 

 Não  55 98,21 

210602 Laceration NFS, minor; superficial    

 Sim 1 1 1,79 

 Não  55 98,21 

210604 Laceration NFS, major (> 10cm long and into subcutaneous tissue)    

 Sim 2 1 1,79 

 Não  55 98,21 

230204 Optic nerve NFS, laceração    

 Sim 2 1 1,79 

 Não  55 98,21 

240204 Ear NFS, Ear canal injury    

 Sim 1 1 1,79 

 Não  55 98,21 

240402 Eye NFS, enucleation    

 Sim 2 2 3,57 

 Não  54 96,43 

243204 Gingiva NFS, laceration    

 Sim 1 1 1,79 

 Não  55 98,21 

243400 Tongue laceration NFS    

 Sim 1 1 1,79 

 Não  55 98,21 

243402 Tongue laceration NFS, superficial    

 Sim 1 1 1,79 

 Não  55 98,21 

243404 Tongue laceration NFS, deep/extensive    

 Sim 2 1 1,79 

 Não  55 98,21 

250400 Facial bone fracture NFS    

 Sim 1 4 7,14 

 Não  52 92,86 

250600 Mandible NFS, fracture    

 Sim 1 4 7,14 

 Não  52 92,86 

250800 Maxilla fracture, excepted Le Fort fractures    

 Sim 2 8 14,29 

 Não  48 84,71 

250804 Maxilla fracture, Le Fort I    

 Sim 2 1 1,79 

 Não  55 98,21 

250806 Maxilla fracture, Le Fort II    
 Sim 2 3 5,36 

 Não  53 94,64 

250808 Maxilla fracture, Le Fort III    



	  

	  

 Sim 3 1 1,79 

 Não  55 98,21 

251099 Nose NFS    
 Sim 1 2 3,57 

 Não  54 96,43 

251000 Nose, fracture NFS    
 Sim 1 6 10,71 

 Não  50 89,29 

251002 Nose, fracture NFS, close    
 Sim 1 1 1,79 

 Não  55 98,21 

251200 Orbit fracture NFS    

 Sim 2 12 21,43 

 Não  44 78,57 

251202 Orbit fracture NFS, close    

 Sim 2 2 3,57 

 Não  54 96,43 

251604 Temporomandibular joint NFS, dislocation    

 Sim 2 1 1,79 

 Não  55 98,21 

251800 Zygoma fracture      

 Sim 2 3 5,36 

 Não  53 94,64 

 

Tabela 66 – Abbreviated Injury Scale (AIS)30-5 na face, nos óbitos (n=56). 

 

  



	  

	  

  



	  

	  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 29 
 

Tabela 67 
Traumatismos nos tecidos duros nos óbitos (n=56). 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  

Óbitos c/autópsia INML (n=56) 

Traumatismo Tecidos Duros n % 
Traumatismos nos tecidos duros   

Sim  44 78,57 

Não 12 21,43 

Le Fort I Direito   

Sim 0 0 

Não 56 100,0 

Le Fort I Esquerdo   

Sim 0 0 

Não 56 100,0 

Le fort I Não Específica   

Sim 0 0 

Não 56 100,0 

Le Fort II Direito   

Sim 1 1,79 

Não 55 98,21 

Le Fort II Esquerdo   

Sim 0 0 

Não 56 100,0 

Le Fort II Não Específica   

Sim 1 1,79 

Não 55 98,21 

Le Fort III Direito   

Sim 1 1,79 

Não 55 98,21 

Le Fort III Esquerdo   

Sim 2 3,57 

Não 54 96,43 

Le Fort III Não Específica   

Sim 0 0 

Não 56 100,0 

Le Fort Não Específica   

Sim 0 0 

Não 56 100,0 

Nasal Direito   

Sim 0 0 

Não 56 100,0 

Nasal Esquerdo   

Sim 0 0 

Não 56 100,0 

Nasal Não Específica   

Sim 11 19,64 

Não 45 80,36 

Órbita Direito   

Sim 11 19,64 

Não 45 80,36 

Órbita Esquerdo   

Sim 9 16,07 

Não 47 83,93 

Órbita Não Específica   

Sim 5 9,93 

Não 51 91,07 

Zigomático Direito   



	  

	  

Sim 2 3,57 

Não 54 96,43 

Zigomático Esquerdo   

Sim 1 1,79 

Não 55 98,21 

Zigomático Não Específico   

Sim 5 8,93 

Não 51 91,07 

Arco Zigomático Direito   

Sim 2 3,57 

Não 54 96,43 

Arco Zigomático Esquerdo   

Sim 5 8,93 

Não 51 91,07 

Arco Zigomático Não Específica   

Sim 4 7,14 

Não 52 92,86 

Mandíbula: Côndilo Direito   

Sim 1 1,79 

Não 55 98,21 

Mandíbula: Côndilo Esquerdo   

Sim 1 1,79 

Não 55 98,21 

Mandíbula: Côndilo Não Específica   

Sim 0 0 

Não 56 100,0 

Mandíbula: Corpo Direito   

Sim 0 0 

Não 56 100,0 

Mandíbula: Corpo Esquerdo   

Sim 0 0 

Não 56 100,0 

Mandíbula: Corpo Não Específica       

Sim 3 5,36 

Não 53 94,64 

Mandíbula: Ramo Direito   

Sim 0 0 

Não 56 100,0 

Mandíbula: Ramo Esquerdo   

Sim 0 0 

Não 56 100,0 

Mandíbula: Ramo não específica   

Sim 0 0 

Não 56 100,0 

Mandíbula: Ângulo Direito   

Sim 0 0 

Não 56 100,0 

Mandíbula: Ângulo Esquerdo   

Sim 0 0 

Não 56 100,0 

Mandíbula: Ângulo Não Específica   

Sim 0 0 

Não 56 100,0 

Mandíbula: Apófise Coronóide Direito   



	  

	  

Sim 0 0 

Não 56 100,0 

Mandíbula: Apófise Coronóide Esquerdo   

Sim 0 0 

Não 56 100,0 

Mandibula: Apófise Coronóide Não Específica   

Sim 0 0 

Não 56 100,0 

Mandíbula: Sínfise   

Sim 0 0 

Não 56 100,0 

Mandíbula Não Específica   

Sim 4 7,14 

Não 52 92,86 

Processo Alveolar Maxilar   

Sim 0 0 

Não 56 100,0 

Processo Alveolar Mandibular   

Sim 0 0 

Não 56 100,0 

Processo Alveolar Dentário   

Sim 0 0 

Não 56 100,0 

Maxila Direita   

Sim 6 10,71 

Não 50 89,29 

Maxila Esquerda   

Sim 7 12,5 

Não 49 87,5 

Maxila Não Específica   

Sim 12 21,43 

Não 44 78,57 

 

Tabela 67 – Traumatismos nos tecidos duros nos óbitos (n=56). 

	  

	  

	   	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 
 

Anexo 30 
 

Tabela 68 
Traumatismos nos tecidos moles nos óbitos (n=56). 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  

Amostra Total (n=56) 

Traumatismo Tecidos Moles n % 
Traumatismos tecidos moles   

Sim 44 78,57 

Não 12 21,43 

Orbitária direito   

Sim 17 30,36 

Não 39 69,67 

Orbitária Esquerdo   

Sim 15 26,79 

Não 41 73,21 

Orbitária Não Específica   

Sim 9 16,07 

Não 47 84,93 

Parotídea Direito   

Sim 6 10,71 

Não 50 89,29 

Parotídea Esquerdo   

Sim 1 1,79 

Não 55 98,21 

Parotídea Não Específica   

Sim 1 1,79 

Não 55 98,21 

Geniana Direito   

Sim 5 8,93 

Não 51 91,07 

Geniana Esquerdo   

Sim 3 5,36 

Não 53 94,64 

Geniana Não Específica   

Sim 5 8,93 

Não 51 91,07 

Nasal Direito   

Sim 2 3,57 

Não 54 96,43 

Nasal Esquerdo   

Sim 3 5,36 

Não 53 94,64 

Nasal Não específico   

Sim 8 14,29 

Não 48 85,71 

Lábio Superior   
Sim 1 1,79 

Não 55 98,21 

Lábio Inferior   

Sim 1 1,79 

Não 55 98,21 

Labial Não Específica   

Sim 1 1,79 

Não 55 98,21 

Mentoniana   

Sim 3 5,36 

Não 53 94,64 



	  

	  

	  

	  

Tabela 68 – Traumatismos nos tecidos moles nos óbitos (n=56). 

  

Lingual   

Sim 3 5,36 

Não 53 94,64 
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Análise retrospectiva de 186 casos de traumatismos maxilofaciais por acidentes de viação. 
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