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Tratamento de ferimento de tecidos moles em paciente vítima de
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Introdução: Ferimentos são lesões resultantes de agressões sobre as partes moles, provocadas por um agente
traumático, acarretando dano tecidual podendo ser superficiais ou profundos e podendo envolver as estruturas
anatômicas, como os ossos faciais, nervos sensoriais e motores da face, os ductos ou glândulas parótida,
submandibular ou lacrimais e estruturas dentoalveolares. As lesões dos tecidos moles são classificadas em,
escoriações, contusões, lacerações, mordidas, queimaduras de vários graus e feridas avulsivas. Os ferimentos
dos tecidos moles da face assumem um papel de destaque no atendimento a pacientes poli traumatizados nas
emergências, já que essas lesões podem comprometer definitivamente a vida do ser humano, pois, quando mal
abordadas, deixam sequelas, marginalizando o indivíduo do convívio social. Em geral, causam dor e sangramento
de intensidade variável, com risco de infecção local. Objetivo: Relatar um caso clínico sobre lesões de tecidos moles
causadas por acidente automobilístico e abordando as etapas do tratamento dessas lesões. Conclusão: O cirurgião
Buco-maxilo-facial é o profissional mais habilitado para o atendimento em casos de traumas de face, sendo assim,
é importante que o mesmo conheça os princípios básicos de tratamento dessas lesões para obter o melhor resultado
possível, minimizando as sequelas estéticas e funcionais das pessoas vítimas desse trauma.
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