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RESUMO 

As lesões maxilofaciais causadas por projéteis de arma de fogo são consideradas, no cenário da 

violência, um agravante a saúde pública por apresentarem alterações estéticas e funcionais para 

as suas vítimas. Essas lesões, são representadas na mandíbula pelas fraturas de padrão 

cominuído. Diante disso, esse trabalho objetiva relatar um caso clínico de um paciente 

apresentando fratura cominutiva em mandíbula associada à Ferimento Por Arma de Fogo 

(FPAF), discutindo a literatura sobre os aspectos inerentes ao diagnóstico, tratamento e 

possíveis complicações desse tipo de lesão. Paciente, sexo masculino,41 anos, vítima de FPAF 

com orifício de entrada a nível de comissura labial direita, não observado orifício de saída, 

submetido inicialmente a controle da hemorragia e odontossíntese. Após realização de exames 

laboratoriais e imaginológicos optou-se pelo procedimento cirúrgico, sob anestesia geral, da 

remoção dos fragmentos ósseos e dentários, simplificação da fratura com mini placas 2.0 mm, 

seguida da instalação de placa de reconstrução 2.4 mm com 7 parafusos. O paciente encontra-

se, sendo acompanhado por um período de 6 meses. Embora o tratamento das fraturas por PAF 

seja um desafio, a redução aberta com fixação interna, seguida de uso de placas de 

reconstrução, tem-se mostrado uma alternativa interessante nesses casos, que apresentam 

além das sequelas funcionais, comprometimento estético e psicológico. 

PALAVRAS-CHAVE 

Ferimentos por arma de fogo, Fraturas mandibulares, Fixação de fraturas.  

ABSTRACT 

The maxillofacial injuries caused by firearm projectiles are considered in the scenario of violence 

aggravating public health by presenting aesthetic and functional changes to their victims. These 

lesions are represented in the mandible by comminuted pattern fractures. Therefore, this paper 

aims to report a clinical case of a patient with comminuted jaw fracture associated with Gunshot 

Wound (GSW), discussing the literature on the aspects inherent to the diagnosis, treatment and 

possible complications of this type of injury. Patient, male, 41 years old, GSW victim with inlet 

hole at right lip commissure, not observed outlet hole, initially submitted to hemorrhage control 

and odontosynthesis. After performing laboratory and imaging exams, we opted for the surgical 

procedure, under general anesthesia, to remove bone and dental fragments, to simplify fracture 

with 2.0 mm miniplates, followed by the installation of a 2.4 mm reconstruction plate with 7 screws.  
The patient remains under follow-up for a period of 6 months. Although the treatment of fractures 

by GSW is a challenge, open reduction with internal fixation, followed by the use of reconstruction 

plates, has been an interesting alternative in these cases, which present, besides functional 

sequelae, aesthetic and psychological impairment. 

KEYWORDS 

Gunshot wounds, Mandibular fractures, Fracture Fixation. 
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1 INTRODUÇÃO 

Os Ferimentos por Projétil de Arma de Fogo (FPAF) ainda são motivo de muita 

preocupação no âmbito da saúde pública e podem causar consequências 

estéticas e funcionais devastadoras para as vítimas, além de perda de qualidade 

de vida. No segmento trauma, ocupam o segundo lugar nos casos de óbito de 

suas vítimas. Sendo, a região maxilofacial alvo constante desse tipo de injúria 

(NETO et al., 2016; MANTOVANI, Márcio; FRAGA, Gustavo Pereira, 2001). 

Tholpady et al. (2013) em seu estudo retrospectivo de 5 anos, afirmaram que no 

geral, esse tipo de lesão envolve os homens em uma taxa superior a 80%. Em 

relação a idade Fangin et al. (2019) alegam que a idade média dos pacientes 

envolvidos em FPAFs foi de 43 anos. Com referência a raça, um estudo realizado 

na Índia por Jeyaraj et al. (2018) declararam que pacientes caucasianos (72,3%) 

eram mais prevalentes, seguido de mestiços (24,4%). Guevara et al. (2016) nos 

Estados Unidos, observaram que a raça mais predominante era a 

afrodescendente (69%). 

A severidade do ferimento balístico está diretamente relacionada com a forma e 

o tamanho do projétil e sua energia cinética sustentada no momento do impacto, 

o que depende da distância que o mesmo viajou. Dessa maneira, nota-se que a 

energia cinética é proporcional ao quadrado da velocidade (E = ½mv2) e é, por 

conseguinte, a velocidade de impacto do míssil o fator mais importante (AL-

ANEE et al., 2018). 

As lesões maxilofaciais relacionadas a projéteis de arma de fogo geralmente são 

classificadas como penetrante, perfurante e avulsiva, categorizadas pela 

localização terminal do projétil e seus efeitos. A primeira, é causada por mísseis 

de baixa velocidade de impacto, como balas de revólver, com um pequeno ponto 

de entrada levando ao aprisionamento do míssil no tecido. A segunda, é 

tipicamente produzida por balas de maior velocidade, que criam uma ferida de 

saída que geralmente é maior que a de entrada, ambas tendem a gerar fraturas 

cominutivas, mas a maioria dos tecidos moles não são perdidos. Já a lesão 

avulsiva, resulta de maior transferência de energia com diferentes graus de 

perda de tecido mole e ósseo (STEFANOPOULOS et al., 2015; VACA et al., 

2017). 
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Quanto a fisiopatologia do trauma balístico, Stefanopoulos et al. (2015) 

analisaram os mecanismos de lesão óssea e tecido mole. Foi verificado que o 

tecido ósseo oferece maior resistência à penetração em relação ao tecido mole, 

devido à sua dureza, além de sua maior densidade e força. Com o impacto nos 

ossos, tanto o efeito retardador no projétil penetrante quanto o potencial de 

transferência de energia são marcados. Nessas circunstâncias, os fatores 

críticos para a lesão são a capacidade limitada do tecido ósseo de absorver a 

energia do impacto sem fraturar e a dureza do osso cortical, que determina a 

extensão da propagação da fratura. Em relação as lesões causadas por projéteis 

de alta velocidade, vê-se que o diâmetro do projétil tem maior influência do que 

sua massa no gasto de energia e nos danos ósseos resultantes, o que é 

consistente com a magnitude dos efeitos cavitacionais, enquanto que em 

velocidades mais baixas, a cavitação não é uma característica proeminente e a 

massa do projétil torna-se significativamente mais importante.  

Em relação ao sítio anatômico mais acometido por essas lesões, após a 

realização de uma revisão sistemática com meta-análise, os locais mais comuns 

de lesão facial balística em pacientes foi a mandíbula com 46,6% (n=869), 

seguido da maxila / terço médio com 31% (n=577) (CHATTHA et al., 2018). Esta 

elevada taxa de fraturas pode ser explicada pelas características únicas da 

mandíbula, tais como: mobilidade e suporte ósseo limitado quando comparado 

a outros ossos faciais (MUNANTE-CARDENAS et al., 2015). Os locais da 

mandíbula mais afetados são os seguintes: corpo (47%), sínfise / parassínfise 

(30%), e de ângulo (23%), estando as fraturas cominutivas presentes em 79,06% 

dos FPAFs (RANNA et al., 2014; AL-ANEE et al.; 2018).  

A primeira abordagem realizada em pacientes vítimas de FPAF é a estabilização 

do paciente por meio de protocolos avançados de suporte à vida no trauma, 

incluindo a estabilização das vias aéreas e controle da hemorragia, seguido de 

um levantamento preliminar para avaliação de outras lesões que necessitem de 

novas intervenções emergenciais (AMOLE et al., 2017; JEYARAJ et al., 2018). 

Em um trabalho realizado por Amole et al. (2017), observou-se que 37% dos 

pacientes necessitaram de atendimento de emergência. Além disso, Guevara et 

al. (2016), em seu estudo verificou com referência as vias aéreas que os 

pacientes que se apresentaram com FPAF necessitaram de intubação oral 
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imediata (20%) e de cricotireoidotomia (1%), também foram necessárias 

cirurgias de emergência (27%) e em alguns casos internação na UTI (11%). 

No tocante ao tratamento desses ferimentos vê-se que o aumento da 

compreensão dos princípios biomecânicos, a melhoria de materiais, 

instrumentos e técnicas cirúrgicas têm melhorado os resultados do tratamento 

de fraturas mandibulares. A abordagem mais antiga, consiste em três fases: 

debridamento inicial e sutura, seguido por redução fechada conservadora de 

fraturas maxilofaciais utilizando contenções e ligaduras, por conseguinte a 

reparação e reconstrução retardada final de defeitos ósseos residuais e 

deformidades após a cicatrização do tecido mole estar completa. A tendência 

recente envolve redução cirúrgica precoce e debridamento agressivo, bem 

como, técnicas de fixação interna rígida (RAFI) para restabelecer o contorno 

facial (JEYARAJ et al., 2018). 

Com referência a taxa de complicação, a maior por região para ferimentos de 

bala foi a mandíbula (35,0%), em seguida, a maxila (CHATTHA et al., 2018). 

Segundo Ranna et al. (2014) as complicações pós-operatórias para a redução 

fechada tiveram um percentual de 58% dos casos, sendo maiores do que a 

aberta, com 42%. As complicações mais prevalentes dentre as das reduções 

abertas foram a má oclusão, seguida da infecção e sequestro ósseo. Já as de 

redução fechada foram: assimetria facial, má união dos fragmentos e sequestro 

ósseo. Enquanto que as complicações raras constituem em perda auditiva 

unilateral, paralisia do nervo facial, enoftalmia, perda do olfato e disfagia grave 

(NORRIS et al., 2015). 

Diante do exposto, esse trabalho tem como objetivo relatar um caso clínico de 

um paciente apresentando fratura cominutiva em corpo de mandíbula associada 

à FPAF, discutindo a literatura sobre os aspectos inerentes ao diagnóstico, 

tratamento e possíveis complicações desse tipo de lesão. 
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1 RELATO DE CASO 

Paciente sexo masculino, 41 anos de idade, feoderma, deu entrada no serviço 

de emergência de um hospital privado, vítima de ferimento por arma de fogo na 

face. O paciente apresentava-se deambulante, consciente e orientado. Ao 

exame físico extra oral observou-se orifício de entrada a nível de comissura labial 

direita, não sendo observado orifício de saída, edema em região submandibular, 

paresia do nervo facial, além de relatada pelo paciente a presença de parestesia 

mentual. O exame físico intra oral revelou maloclusão, mobilidade dentária 

(unidades 45,46 e 47), crepitação dos cotos ósseos, sangramento em região 

sublingual posterior, associado a múltiplos ferimentos lácero-contusos. 

Após realização de exames de imagem (radiografia e tomografia), foi submetido 

ao controle da hemorragia, por meio de suturas na região de comissura labial e 

assoalho da boca, seguido de estabilização dos dentes com mobilidade por meio 

de amarrias com fio de aço (Figura 1). 

Figura 1- Sutura em região de comissura labial e odontossíntese. 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

Após atendimento emergencial e avaliação dentro do protocolo do Advanced 

Trauma Life Support (ATLS), o paciente foi internado, medicado com cefazolina 

1g (8/8horas), cetoprofeno100mg(12/12horas) e dipirona 1g (6/6horas), solicitou-

se exames laboratoriais pré-operatórios (hemograma completo, coagulograma, 

TGO, TGP, ureia, creatinina, sódio, potássio e ECG), visando um segundo tempo 

cirúrgico. 
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A análise da tomografia computadorizada de face revelou no corte axial uma 

área hiperdensa sugestiva da retenção de um corpo estranho consistente com 

um projétil de arma de fogo, além disso, presença de fraturas cominutivas em 

região de corpo de mandíbula do lado direito (Figura 2). No corte coronal, foi 

possível perceber perda de continuidade da cortical basilar e da linha oblíqua 

externa da mandíbula do mesmo lado (Figura 3). E por meio da reconstrução 3D 

contatou-se a dimensão e localização dos fragmentos ósseos (Figura 4).  

Figura 2- Tomografia Computadorizada (corte axial). 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

Figura 3- Tomografia Computadorizada (corte coronal). 

  

Fonte: Arquivo pessoal 
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Figura 4- Tomografia Computadorizada (reconstrução tridimensional). 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

O paciente permaneceu internado e sua cirurgia programada para o dia seguinte. 

De acordo com a situação clínica e os exames de imagem, o tratamento optado 

foi o imediato, sendo realizada a redução aberta com fixação interna rígida.  

O paciente foi levado ao centro cirúrgico e após estar devidamente anestesiado 

e com intubação nasal, foi realizado o preparo do campo operatório, antissepsia 

intra e extra oral, com clorexidina aquosa, sendo prosseguida da remoção não 

só do projétil que estava alojado na porção lingual da região ipsilateral, como 

também dos dentes e fragmentos dentários (unidades 45,46,47 e 48) que se 

encontravam na linha de trajeto do projétil e por isso sofreram fraturas. Por 

conseguinte, realizou-se o bloqueio maxilo-mandibular com parafusos e fio de 

aço, e procedeu-se com o acesso submandibular de Risdon, o tecido foi então 

dissecado tendo os cuidados necessários com o nervo marginal da mandíbula e 

deu-se segmento a fase de debridamento, em que todo fragmento ósseo sem 
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vitalidade foi removido, seguido da irrigação copiosa do leito cirúrgico com soro 

fisiológico 0,9%. As fraturas foram primeiramente simplificadas e reduzidas 

utilizando duas miniplacas 2.0mm com quatro parafusos cada, inicialmente foi 

reduzida a basilar com uma miniplaca reta, resgatando o arcabouço da 

mandíbula, sequenciada da fixação de uma miniplaca em Y na região de linha 

oblíqua externa. Logo após, por meio de uma placa reta de reconstrução locking 

(2.4mm), com onze furos e sete parafusos, sendo três em cada coto ósseo e um 

fixando o segmento ósseo intermediário (Figura 5), e assim deu-se seguimento 

com a sutura por planos anatômicos e curativo oclusivo (figura 6). 

 

Figura 5- Fixação interna rígida. 

 

Fonte: Arquivo pessoal 
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Figura 6- Curativo oclusivo pós-operatório. 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

O paciente teve alta hospitalar após 02 dias do procedimento cirúrgico, sendo 

prescrito cefalexina 500mg, nimesulida 100mg, dipirona 1g, bochechos com 

Digluconato de clorexidina à 0,12% e solicitado radiografias pós-operatórias 

(póstero-anterior de mandíbula e radiografia panorâmica). 

O retorno ambulatorial se deu com 07 dias, em que foi observado deiscência da 

sutura intraoral por lingual na porção mais próxima da distal da unidade 44. Além 

disso, nas radiografias pós-operatórias foi verificada a continuidade dos 

fragmentos ósseos, correta instalação das placas e parafusos, denotada pelo 

alinhamento da basilar e oclusão consideravelmente estável, apesar da perda 

de vários elementos dentários (Figura 7). 
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Figura 7- Radiografias pós-operatórias de 7 dias. 

  

Fonte: Arquivo pessoal 

Em relação a paresia e a parestesia relatadas no pré-operatório, notou-se a 

permanência dessas sequelas no pós-operatório, sendo o paciente submetido a 

sessões de laserterapia de baixa potência e fisioterapia, bem como prescrição 

de Etna® por 90 dias (02 comprimidos de 8/8 horas). 

No pós-operatório de 45 dias, o paciente apresentou uma área de exsudato 

purulento intraoral na região retromolar ipsilateral, foi solicitada uma Tomografia 

Computadorizada de Feixe Cônico, sendo possível notar na reconstrução 

panorâmica uma área hipodensa, sugestiva de reabsorção, abaixo da região 

onde se encontra a miniplaca em Y e na região basilar (Figura 8). Tal infecção 

foi controlada por meio de antibiótico clindamicina 600mg por 15 dias e cuidados 

locais. 

No entanto, após um acompanhamento de 6 meses a infecção persistiu, foi então 

solicitada uma nova radiografia panorâmica em que foi visualizada a presença 

de uma área radiolúcida, mal delimitada, na região da miniplaca reta e da 

miniplaca em Y, sugestiva de sequestro ósseo (Figura 9). Dessa forma, foi 

planejado um segundo tempo cirúrgico para a remoção das duas miniplacas. 

Durante o procedimento cirúrgico, foi verificado que, devido ao sequestro ósseo 

houve osteólise dos parafusos da placa de reconstrução no coto proximal, sendo 

assim foi optada pela remoção de todas as placas e do tecido ósseo necrótico. 

Em seguida foi realizada a instalação de uma nova placa de reconstrução 2.4 

mm sistema loking com seis parafusos, tendo na conformação final um gap entre 

os cotos proximal e distal (Figura 10). Atualmente o paciente ainda encontra-se 

em período pós-operatório. 
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Figura 8- TCFC pós-operatória de 45 dias (reconstrução panorâmica). 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

Figura 9 – Radiografia panorâmica pós-operatória de 06 meses. 

 

Fonte: Arquivo pessoal 
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Figura 10 – Nova placa de reconstrução 2.4 mm sistema loking (A – Imagem do 

trans-operatório, B – radiografia pós-operatória). 

 

(Figura 10 – A) 

 

(Figura 10 – B) 

Fonte: Arquivo pessoal 
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2 DISCUSSÃO 

Al-Anne et al. (2018), em seu estudo comparativo de dois anos, afirmaram que 

as lesões mandibulares por arma de fogo de alta e de baixa velocidade 

acometem mais frequentemente o sexo masculino do que o feminino. Tholpady 

et al. (2013) confirmaram essa prevalência como resultado da ligação entre o 

homem e a violência. Isso corrobora com o caso relatado, em que paciente do 

sexo masculino foi vítima de bala perdida, tendo como consequência uma lesão 

mandibular. 

Em relação a faixa etária envolvida, nota-se que há uma ampla variação de 

acordo com a literatura. No estudo de Mumante et al. (2015) a média das idades 

dos pacientes de fratura de mandíbula por PAF é de 28 anos. O que não condiz 

com esse caso, uma vez que o paciente abordado apresentava-se com a idade 

de 41 anos. No entanto, concorda com os achados de Fangin et al. (2019) que 

declaram a idade média dos pacientes envolvidos em FPAF como sendo de 43 

anos.  

Dentre os ossos da face, Vyas et al. (2014) afirmaram que a mandíbula é o osso 

mais afetado por FPAF, sendo o corpo mandibular o sítio anatômico com maior 

porcentagem desse tipo de ferimento, como foi verificado no paciente desse 

relato. 

A respeito das características da lesão Stefanopoulos et al. (2015) declararam 

que os ferimentos causados por projéteis de baixa velocidade são não-avulsivos, 

podendo ser penetrantes ou perfurantes, e geralmente estão associadas as 

graus variáveis de cominuição no ponto de penetração óssea. O que foi ratificado 

pelos achados da lesão classificada como penetrante, uma vez que apresentou 

orifício de entrada, sem orifício de saída, além da fratura cominutiva no corpo de 

mandíbula apresentada no caso. 

Em relação ao diagnóstico das lesões por arma de fogo, nota-se que é 

imprescindível realizar um exame clínico minucioso e completo, para determinar 

o número de projéteis, a trajetória do mesmo, desde a entrada até a saída, e a 

extensão de danos aos tecidos duros e moles. Essa trajetória pode ser melhor 

determinada por meio dos exames de imagem, como radiografia convencional 

extraoral e tomografia computadorizada, essa sendo essencial na detecção de 
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fraturas ósseas e perda de tecido nas regiões maxilar e mandibular (PELEG, 

Michael; SAWATARI, Yoh, 2010; RANA, et al., 2014; VATSYAYAN, et al., 2016). 

Corroborando com o exame clínico e exames de imagens solicitados no caso 

relatado. 

Camino Júnior et al. (2016), em sua pesquisa sobre os sistemas de fixação 

interna em fraturas mandibulares que possuem um potencial para complicações, 

relataram que a abordagem cirúrgica extraoral é eficaz no tratamento de fraturas 

complexas e com grande perda de substância, sendo o acesso submandibular 

(62,5%) o mais comum nesse tipo de tratamento. Como o foi o acesso de eleição 

utilizado para a abordagem da fratura no caso exposto.  

O tratamento das fraturas cominutivas da mandíbula por projétil de arma de fogo 

divide opiniões. No entanto, duas modalidades utilizadas na gestão desses 

ferimentos tem sido mais relatadas na literatura: a redução fechada e mais 

recentemente a redução aberta com fixação interna rígida. Sendo a primeira um 

tratamento conservador, em que utiliza-se a barra de Erich ou amarrias 

interdentais com fios de aço, para a imobilização dos segmentos fraturados, 

trazendo, esse método, um menor tempo e maior facilidade de execução, menor 

custo e período de internação, no entanto esta técnica apresenta maior risco de 

complicações pós-operatórias, como má união dos fragmentos e assimetria 

facial (VACA et al., 2018; SOUZA JÚNIOR et al., 2018). A segunda técnica 

consiste na utilização de placas e parafusos para a estabilização das fraturas, 

apesar de apresentar algumas desvantagens, como maior possibilidade de 

infecção, devido à colocação das peças em tecidos potencialmente 

contaminados, lesões de raízes dentárias e quando realizado o acesso extraoral 

uma cicatriz evidente, atualmente tem sido o tratamento de escolha para os 

FPAF, visto que essa abordagem proporciona uma maior estabilidade 

tridimensional, não necessita de bloqueio maxilomandibular no pós operatório, 

possibilita um rápido retorno da função, reduz o risco de complicações e de 

intervenções cirúrgicas adicionais (MORAIS et al., 2010; LEE et al.,2014; 

JEYARAJ et al., 2018). Conforme o caso descrito foi optado pela redução aberta 

com fixação interna, devido as suas indicações e vantagens. 

As intervenções cirúrgicas aos FPAFs, podem ser divididas em duas categorias 

a depender do tempo, imediata, quando a cirurgia é realizada até 48 horas pós-
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injúria, e mediata, quando ultrapassa esse tempo. A imediata não obstante a 

possibilidade de infecção secundária, decorrente do mínimo debridamento em 

relação a mediata, apresenta um curto período de hospitalização, reduz a 

incidência da contração cicatricial e deformidades residuais, possibilita uma 

maior facilidade na redução anatómica, devido à ausência de fibrose local, 

produzindo um melhor resultado estético e funcional (JEYARAJ et al., 2018; 

VACA et al., 2018; CHATTHA et al., 2018). Corroborando com o caso retratado, 

posto que a intervenção realizada se deu nas primeiras 36 horas pós-injúria, 

sendo elegido o tratamento imediato. 

Um dos atributos da fixação óssea, baseia-se no fornecimento de suporte as 

forças mastigatórias transmitidas para a área afetada pela fratura, o que é 

desempenhado pelas placas de fixação interna que proporcionam estabilidade. 

Os sistemas de placas de titânio são amplamente utilizados, sendo os de 

miniplaca 1.3 mm, 1.5 mm e 2.0 mm, indicados para as fraturas simples, sem 

perda de substância, e os de reconstrução 2.0 mm e 2.4 mm para as fraturas 

cominutivas, com perda de substância. Estando o último, atualmente classificado 

em dois tipos: sistema loking e não-loking (convencional). No primeiro, a 

concentração de forças se distribui na interface placa/parafuso propiciando uma 

fixação mais rígida dos fragmentos e uma menor probabilidade de soltura do 

parafuso. No segundo, a estabilidade é obtida quando a cabeça do parafuso 

comprime a placa ao osso, diminuindo o suprimento sanguíneo e aumentando a 

reabsorção óssea adjacente, que ocorrerá invariavelmente. Quando em 

condições ósseas impróprias, não ocorre a redução da fratura, o que gera a 

instabilidade do segmento fraturado e infecção pós-operatória (PEREIRA et 

al.,2012; LEE et al., 2014; SOUZA JÚNIOR et al., 2018). No caso exposto, foi 

utilizado o sistema loking 2.4 mm em virtude da sua indicação e princípios 

biomecânicos, uma vez que tratava-se de uma fratura com padrão cominuído, 

que dificulta um tratamento eficaz com o uso do sistema convencional. 

É sabido na literatura que os FPAFs são considerados lesões essencialmente 

contaminadas, uma vez que o projétil, a priori, não é passível de ser esterilizado 

pelo calor produzido pela descarga do propulsor e o atrito entre a bala e o cano 

da arma, a posteriori em sua trajetória desde a saída do mecanismo de disparo 

da arma até atingir o alvo entra em contato com diversas fontes de 
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microrganismos, sendo elas a pele, o ar e as roupas (GAZAL, 2015; SOUZA 

JÚNIOR et al., 2018). Dessa forma, mesmo que sejam realizados todos os 

cuidados pré, trans e pós-operatórios adequados o risco de desenvolver infecção 

ainda é iminente, como visto no caso exposto. 

Uma hipótese para o aumento da taxa de infecção foi descrita por Fangi et al. 

(2019), os quais afirmaram que, em comparação a outras regiões do corpo, as 

lesões causadas por projéteis de arma de fogo, em especial na região 

maxilofacial apresentam maior risco de infecção, devido a percolação de fluidos 

orais, contendo microrganismos inerentes a cavidade oral, em contato direto com 

a zona de lesão, como podemos visualizar no caso supracitado. 

Quirke et al. (2015) preconizaram o protocolo antibiótico pré-operatório com a 

cefalosporina de primeira geração, uma vez que é efetiva contra os 

Staphylococcus aureus, que são patógenos amplamente encontrados na 

mucosa, na pele e em feridas abertas. Dessa forma sendo justificada a escolha 

da cefazolina neste caso.  

No tocante a remoção do projétil, é recomendada apenas quando este é 

localizado superficialmente e apresenta um risco para as estruturas vitais, além 

disso, a sua permanência nos tecidos pode desencadear processos infecciosos, 

devido a corrosão eletroquímica do projétil. Dessa maneira, a remoção do projétil 

que estava alojado superficialmente na porção lingual do assoalho bucal foi 

indicada no caso relatado (MORAES et al., 2010). 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A severidade dos ferimentos por arma de fogo ainda constitui uma grande 

preocupação, uma vez que atinge diretamente a qualidade de vida das vítimas 

desse tipo de trauma. Por serem lesões que apresentam uma fisiopatologia 

complexa, exigem um protocolo de atendimento adequado, inicialmente 

utilizando os princípios do ATLS, seguido de uma avaliação criteriosa, a qual 

concilia o exame clínico à precisão dos exames imaginológicos, como sendo 

imprescindíveis para obtenção de um correto diagnóstico. 

O tratamento dos FPAFs com fraturas cominutivas na mandíbula representam 

um grande desafio para o cirurgião bucomaxilofacial. Uma vez que os 



23 
 

procedimentos não podem ser padronizados e ainda há questionamento sobre 

o gerenciamento dessas fraturas, tem-se visto atualmente que uma alternativa 

interessante frente a esses casos tem sido a utilização da redução aberta com 

fixação interna seguida de uso de placas de reconstrução, o que permite uma 

mobilidade mandibular imediata, bons resultados funcionais, possibilitando a 

reintegração do paciente a sociedade e reduzindo o impacto socioeconômico. 

Devido essas lesões apresentarem um caráter potencialmente contaminado e 

envolverem uma complexidade de estruturas anatômicas nobres, o risco de 

complicações é iminente, tais como infecções e danos as estruturas nervosas. 

Desse modo, é imperioso o estabelecimento de cuidados pré (profilaxia 

antitetânica e antibiótica), trans (irrigação e debridamento abundante) e pós-

operatórios (higiene bucal e da ferida, como também dieta adequada) 

objetivando prevenir essas possíveis intercorrências. 
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