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Tratamento dos ferimentos faciais no atendimento ao 
politraumatizado

Gomes-Ferreira, P.H.S.; Reis, E.N.R.C.; Carrasco, L.C.; Zorzetto, D.L.G.; Toledo-Filho, J.L.; Toledo, G.L.

Os politraumas e os traumatismos de face estão intimamente relacionados, variando amplamente na sua 
apresentação, complexidade e merecendo uma atenção especial por parte dos profissionais que lidam com este 
tipo de trauma. Diante disto, torna-se fundamental a instituição de um tratamento, baseado no diagnóstico 
preciso e, seguindo de forma sequencial desde o primeiro contato com o politraumatizado até o acompanhamento 
pós cirúrgico do paciente, para obtenção de resultados satisfatórios. Paciente do gênero masculino, 40 anos de 
idade, vitima de queda de nível apresentando ferimento cortu-contuso em região de asa do nariz, lábio superior 
e lábio inferior, avulsão dos elementos dentais 12 e 43, com retenção de múltiplos corpos estranhos no ferimento 
causado por uma esmerilhadeira, tendo com tratamento proposto o fechamento da ferida sob anestesia local já no 
atendimento inicial com fio Vicryl 4-0 em planos profundos e Nilon 5-0 em pele. O atendimento inicial do paciente, 
o correto diagnóstico e tratamento das lesões, permitiu concluir que o conhecimento bem como o treinamento são 
indispensáveis na abordagem do paciente politraumatizado e no tratamento dos ferimentos de tecido mole da face, 
permitindo um prognóstico satisfatório e uma reintegração quase que imediata do paciente a suas funções e ao 
convívio social. 
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