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RESUMO: Atualmente, os avanços tecnológicos da área da saúde visam aumentar a expectativa de vida do indivíduo, 
caracterizando o crescente número da população geriátrica. O envelhecimento da população implica no convívio 
do idoso na sociedade, com um estilo de vida mais ativo. Desse modo, o indivíduo geriátrico se expõe a atividades 
da vida moderna que acabam sendo consideradas de risco para sua faixa etária devido às alterações sistêmicas. 
Consequentemente, há uma progressão do envolvimento dos idosos em diversos tipos de traumatismo. O presente 
estudo objetiva avaliar a incidência do traumatismo de face do paciente geriátrico, assim como sua etiologia e sua 
frequência, nos indivíduos de Araraquara e região que foram atendidos no período de 2005 a 2015 pelo Serviço de 
Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial da Faculdade de Odontologia de Araraqura – UNESP. O presente 
estudo retrospectivo foi realizado a partir da análise de prontuários arquivados de pacientes atendidos pelo Serviço 
de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial da Faculdade de Odontologia de Araraquara – UNESP, no período 
de 2005 a 2015. Houve um crescimento progressivo na quantidade de pacientes idosos vítimas de traumatismo que 
foram atendidos. A grande maioria dos traumatismos nos pacientes geriátricos foi causada pela queda da própria 
altura, seguida pelo acidente automobilístico e o acidente de trabalho. O número de pacientes idosos vítimas de 
traumatismos faciais aumentou significativamente no decorrer dos últimos anos e a etiologia dos traumatismos é 
um reflexo do papel do idoso na sociedade, que vem sendo cada vez mais interativo.
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