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Trauma

TRAUMA

           
AVALIAÇÃO DO TRAUMA

A avaliação inicial do trauma deve identificar lesões que comprometam a vida do 
paciente, e ao mesmo tempo, estabelecer condutas para estabilização dele e seu 
tratamento.
Para isso, existe uma sequência definida no A.T.L.S. (Advanced Trauma Life 
Support – Suporte de vida avançado no trauma), em que é definida a ordem de 
avaliação desses pacientes, a famosa mnemônica do ABCDE do trauma

A. (Arway) – Vias aéreas e controle da coluna cervical
B. (Breathing) – Respiração e ventilação
C. (Circulation) – Circulação e controle de hemorragia
D. (Disability) – Exame neurológico, inicialmente pelo método AVDI e posteriormente 

pela escala de Glasgow

AVDI: Alerta, resposta Verbal, resposta ao estímulo Doloroso, Irresponsivo

Escala de Glasgow: tem as variáveis de abetura ocular, resposta verbal e resposta 
motora. Isso para definir se o trauma foi grave, moderado ou leve. Quanto maior o 
escore menor é a gravidade do trauma.

VARIÁVEIS ESCORE

Abertura ocular

Espontânea 4

À voz 3
À dor 2

Nenhuma 1

Reposta verbal

Orientada 5

Confusa 4

Palavras inapropriadas 3

Palavras 
incompreensivas

2

Nenhuma 1
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Resposta motora

Obedece a comandos 6
Localiza dor 5

Movimento de retirada 4
Flexão anormal 3

Extensão anormal 2
Nenhuma 1

E. (Exposure) – exposição do corpo, na tentativa de identificar outra lesões e 
controle da hipotermia

Além disso é protocolo que os pacientes politraumatizados realizem uma série de 
exames radiográficos chamados “Série Trauma”
1. Radiografia da coluna cervical
2. Radiografia anteroposterior do tórax
3. Radiografia anteroposterior da pelve

TRAUMA DENTOALVEOLAR

O trauma na face pode resultar em traumas dentoalveolares que podem ser 
classificados da seguinte maneira:

1. Lesões traumáticas aos tecidos dentários

Lesão
Trincas de esmalte

Fratura de esmalte
Fratura de esmalte e dentina

Fratura de esmalte e dentina com exposição pulpar
Fratura coronorradicular

Fratura de raiz
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2. Lesões traumáticas aos tecidos de sustentação

LESÃO DEFINIÇÃO

CONCUSSÃO

Traumatismo de pequena intensidade sobre os 
tecidos de sustentação, porém sem ruptura de 
fibras. Não há deslocamento e mobilidade do 
dente

SUBLUXAÇÃO

Traumatismo de baixa a moderada intensidade 
nos tecidos de sustentação no qual o dente 
possui mobilidade, mas não está deslocado do 
alvéolo. Sangramento no sulco gengival pode 
estar presente.

LUXAÇÃO LATERAL -
Traumatismo de maior intensidade que leva a 
deslocamento dentário nos sentidos palatino, 
vestibular, mesial ou distal.

LUXAÇÃO INTRUSIVA - Deslocamento do dente para o interior do alvéolo.

LUXAÇÃO EXTRUSIVA Deslocamento parcial do dente para fora do 
alvéolo.

AVULSÃO Deslocamento total do dente para fora do alvéolo.


