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Facial penetrating injuries: a case report and review of the literature.
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RESUMO
as injúrias penetrantes na face e no crânio apresentam alta morbidade entre as vítimas de violência e
vem apresentado aumento do número de casos. a importância da interpretação do mecanismo trauma
pela equipe médica em conjunto com os profissionais forenses, podem fornecer dados esclarecedores
sobre a natureza da agressão, quando acidental ou homicida. O presente trabalho discute um caso de
violência com trauma em face através de objeto perfurante associado de estrangulamento.
Descritores: asfixia – violência – morte
ABSTRACT
Penetrating injuries to the face and skull have high morbidity among victims of violence and the number
of cases has been increasing. The interpretation of the trauma mechanism by the medical team together with
the legal professionals is important as it can provide insightful information on the nature of the aggression,
whether accidental or homicidal. This paper discusses a case of violence with trauma to the face caused
by a perforating object associated with strangulation.
Descriptors: asphyxia – violence - death
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destacamos e discutimos os dois mecanismos de
LeaL, et al.

injúria o primeiro através do encravamento de um
varão de metal no conduto auditivo e o segundo
através do estrangulamento culminando com o
óbito.

RELATO DE CASO E DISCUSSÃO
Indivíduo foi agredido com um varão de metal
introduzido em seu conduto auditivo direito (Figura 1) que transfixando-o saiu no ouvido esquerdo
(Figura 2). Observou-se também lesão em região
cervical por estrangulamento (Figura 3).

Figura 3: Sinal horizontal característico de estrangulamento por objeto tipo toalha de banho.

algumas pessoas consideram lesões em face e
crânio como marcadores de violência. elas podem
ser usadas para identificar as vítimas de violência ou
levantar a suspeita de violência. além disso, conhe-
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cimento dos mecanismos típicos da violência e as
lesões envolvidas podem melhorar as possibilidades
de identificação das vítimas e, assim, garantir um
Figura 1: Vista frontal e perfil da face de uma vítima de
agressão física por introdução de haste metálica em
conduto auditivo direito.

trabalho de prevenção mais específico. 3
aqui no caso apresentado a violência interpessoal sofrida pelo paciente foi encravamento
e estrangulamento. O estrangulamento pode ser
didaticamente dividida em quatro categorias: (1)
pendurado, (2) estrangulamento ligadura; (3)
estrangulamento manual; e (4) estrangulamento
posicional. a fisiopatologia de estrangulamento
com a consequente perda de consciência e envolve uma ou a combinação das seguintes opções:
obstrução das artérias carótidas ou veias jugulares
impedindo o fluxo sanguíneo para o cérebro ou a
partir da compressão da laringe impedindo assim

Figura 2: Tomografia Computadorizada com reconstrução em 3D evidenciando o trajeto do varão de metal culminando com fratura do côndilo mandibular esquerdo.

o fluxo de ar para os pulmões. a constrição do
pescoço provoca obstrução venosa e perda de
consciência como consequência da constricção.
aumento da pressão sobre o pescoço pode levar
a oclusão arterial ou fechamento das vias aéreas,
resultando em morte. 4
Outra forma de morte no estrangulamento
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lesões relatadas. Estas lesões podem ser devastadoras, com taxas de mortalidade entre 20% e 40%
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
No presente caso, a morte do paciente se
deu pela junção dos dois traumas já que a lesão
produzida pela transfixação da haste metálica do
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