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APRESENTAÇÃO 
 

Olá, tudo joia?  

Aqui é a Kaline de Moura, cirurgiã buco-maxilo-facial e professora de odontologia.  

Você que se prepara para concursos públicos na área de Cirurgia e Traumatologia Buco-maxilo-facial, 

preparei um material muito bacana e bem completo sobre Traumatismo facial.  

A ideia é que você possa com este conteúdo conhecer os tópicos mais importantes. Além disso, procuramos 

demonstrar como será desenvolvido nosso trabalho ao longo do cursos.  

Lembrando que esse tema é frequente nas provas de residência e faz toda a diferença durante sua 

preparação para o concurso.  

Abraço, 

Profa. Kaline de Moura 

 

Email: kalinebucomaxilo.estrategia@gmail.com 
Instagram: https://www.instagram.com/kalinemourabmf 

 

 

INTRODUÇÃO AO ESTUDO DO TRAUMATISMO FACIAL 

1 - Considerações Iniciais 

Embora a prioridade em lesões orofaciais estejam subordinada a lesões mais críticas, com risco de morte, o 
papel do cirurgião buco-maxilo-facial em exames primários e secundários deve ser enfatizado.  

 O tratamento de pacientes com lesões orofaciais pode ser gerenciado por uma equipe de trauma 
maxilofacial em caso de lesões isoladas à área maxilofacial ou por uma equipe de trauma designada pelo 
hospital.  

O trauma orofacial, frequentemente, resulta em lesões aos tecidos moles, aos dentes e aos principais 
componentes do esqueleto da face, incluindo maxila, mandíbula, zigoma e  complexo fronto-naso-órbito-
etmoidal (FNOE), bem como injúrias e lacerações em face e traumatismo dentoalveolar. 
 

1.1 Avaliação imediata 

O primeiro passo na avaliação do paciente traumatizado é o exame da estabilidade cardiopulmonar, 
garantindo que ele esteja com a via aérea patente e que os pulmões se encontrem adequadamente 
ventilados. 

about:blank
about:blank
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As lesões na face podem envolver os ossos da face, tecidos moles (como língua e áreas cervicais 
superiores) e podem estar a lesões como fratura de laringe. 
 
 
 

 
 

Devido isso, devemos nos atentar a pontos importantes, como: 

 

 
 
 

Fraturas bilaterais da 
mandíbula ou cominutivas

Podem causar deslocamento posterior da 
mandíbula e da língua, obstruindo as vias 

aereas superiores

COLHER 
INFORMAÇÕES 
RELACIONADAS 

AO ACIDENTE

Como? 
Quando? Onde?

Houve perda da 
consciência?

INFORMAÇÕES 
RELACIONADA
S AO PACIENTE

Alergias?

Tem imunização 
antitetânica 

prévia?

Condições 
clínicas?

Que sintomas o 
paciente sente?

Desoclusão?
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A avaliação física facial só se inicia após a estabilização do paciente por outras 
especialidades e deve ser feita de forma organizada e sequencial. 

 

 
 
Crânio e face devem ser inspecionados à procura de: 
 

 Traumatismo: lesão ou ferida mais ou menos extensa produzida por uma ação violenta, 
de natureza física ou química, externa ao organismo. 
 Lacerações: ruptura  na integridade dos tecidos do corpo, podendo ocorrer em vários 
níveis. 
 Abrasões: ferida causada por fricção entre objetos e a superfície do tecido mole. 
 Contusões: lesão produzida por golpe ou impacto, sem causar laceração ou ruptura da 
pele. 
 Edemas: é o intumescimento de tecidos moles decorrente do aumento de líquido 
intersticial. Conhecido popularmente como inchaço. 
 Formação de hematomas: Acúmulo de sangue extravasado em uma área 
traumatizada, seja em acidente ou cirurgia. 
 Equimoses: ferida extravasamento de sangue dos vasos sanguíneos da pele que se 
rompem formando uma área de cor roxa. 
 

 

 

Exame neurológico da face: 

Exame clínico completo pode descartar lesões na maioria dos nervos cranianos e quaisquer deficiências 
motoras ou sensitivas devem ser observadas. A forte suspeita de lesão do nervo deve levar o cirurgião a 
verificar todas as lesões para que a reconstituição precoce do nervo seja realizada se necessário.  

 De interesse ao cirurgião bucomaxilofacial são: o trigêmeo (V par de nervo craniano) e o facial (VII par 
de nervo craniano). Bem como, o óptico (II par), oculomotor (III par), troclear (IV par) e o abducente (VI par). 
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A realização de exame objetivo do olfatório (I par de nervo craniano), torna-se difícil se o paciente tiver 
trauma ou não cooperar. No entanto, anomalia grave no olfato é indicativa de lesão neste nervo. Deve 
haver suspeita de fraturas na lamina cribriforme do osso etmoide ou da base anterior do crânio se este 
sintoma for relatado. 

 

 
 

 

 
 

 Alterações visuais ou de acuidade visual, podem sugerir traumatismo intracraniano ou traumatismo 
direto na órbita. Em um paciente sadio, as pupilas devem reagir igualmente.  
 

Anisocoria (pupilas desiguais) em paciente letárgico pode ser lesão ou hemorragia 
intracraniana. 
 Pupilas assimétricas ou irregulares (não redonda) pode ser perfuração do globo ocular 

 

EXAME NEUROLÓGICO DA 
FACE

Avaliação de 
todos os nervos 

cranianos

Função motora 
do músculo 

faciais
Visão

Movimentos 
extraoculares

Reação da 
pupila a luz
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Anormalidades de movimentos oculares também podem sugerir problema neurológico central ou 
restrição mecânica do músculo do olho, resultante de fratura no complexo orbitário. 

 
Vamos prosseguir! 
 

Etiologia das Fraturas Faciais 

 As principais causas de fraturas faciais abrangem os acidentes automobilísticos e as agressões.  
Outras causas: 
 

Incluem quedas, acidentes esportivos e de trabalho. 

 

3- Fraturas Mandibulares 
 
As fraturas de mandíbulas são temas frequentemente abordados em provas de residência em cirurgia 
e traumatologia bucomaxilofacial. 

 
3.1- Conceito e Classificação das fraturas mandibulares 
 
Quando se fala em trauma em face, a mandíbula, juntamente com os ossos zigomáticos e nasais, são os 
ossos da face mais frequentemente acometidos por fraturas. Dependendo do tipo de lesão, da direção e 
força do impacto, as fraturas de mandíbula normalmente ocorrem em diversas localizações.  
Essas fraturas podem ser classificadas de diversos modos e o uso das terminologias que não estão 
padronizadas e são cobradas das mais diversas formas nas provas. Devido isso, fique atento para nas 
classificações a seguir: 

 

 As mesmas podem ser classificadas: 
 
 De acordo com a localização anatômica envolvidas: Designadas como processo condilar, de ramo, 

de ângulo, de corpo, sínfise, processo alveolares e processo coronoide.  

A figura a seguir ilustra a localização e a frequência dos diferentes tipos de fraturas mandibulares. 
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Figura: Distribuição anatômica das fraturas mandibulares. (Dados extraídos de Olson RA, Fonseca 
RJ, Zeitler DL, et al: Fractures of the mandible: A review of 580 cases. J Oral Maxillofac Surg 40:23, 
1982.)  

 
 

 De acordo com a condição do fragmento ósseo na região fraturada e possível comunicação com 
o meio externo: Distingue as fraturas em galho verde, simples ou fechada, cominutiva, compostas 
ou aberta, patológica, múltiplas, impactada, atrófica, indireta e complicada ou complexa. 
 

Antes de discutir a classificação, vamos entender e conceituar cada uma delas? 
 

Sigamos! 
 

De acordo com a localização anatômica: 
 
 De processo condilar: área do processo condilar superior a região do ramo, compreendo o côndilo 
mandibular. 
 
 De ramo mandibular: localizada entre o ângulo e o processo condilar. 
 
 De ângulo: região triangular limitada pela borda anterior do músculo masseter até a inserção 
póstero-superior do músculo masseter. Normalmente, distal ao terceiro molar. 
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 De corpo: a parte da sínfise distal até uma linha coincidente com o rebordo alveolar do músculo 
masseter. Normalmente, inclui o terceiro molar. 
 
 Sinfisárias: delimitada por linhas verticais distais aos dentes caninos 
 
 Parasinfisárias: Fraturas que ocorrem dentro da área da sínfise.  
 
 Medianas: Fraturas que ocorrem entre os dentes incisivos centrais. 
 
 De processo alveolares: Região em que contem os dentes. 
 
 De processo coronóide: inclui o processo coronóide da mandíbula superior à região do ramo. 
 

 

 

De acordo com a condição do fragmento ósseo na região fraturada e possível comunicação com o meio 
externo: 

 

 

 

 

Fraturas em galho verde

fraturas incompletas com flexibilidade do 
osso. Exibem mobilidade mínima quando 

palpadas.

Fraturas simples ou fechada

completa transecção do osso com mínima 
fragmentação na região da fartura.

Fraturas cominutivas

Fratura na qual o osso é estilhaçado ou 
esmagado.

Fraturas composta ou aberta 

Comunicação da margem fraturada com o 
meio externo

Fraturas patológicas

uma fratura que ocorre a partit de lesão leve, 
em razão de doença óssea preexistente

Fraturas multiplas

Uma variedade na qual existem duas ou mais 
linhas de fraruras no mesmo osso, que não se 

comunicam 
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 Uma classificação importante do ângulo mandibular e de fraturas de corpo, relacionam à direção da linha 
da fratura ao efeito da ação do músculo no fragmento da fratura. Chamada de Classificação de acordo com 
a angulação da fratura e da força de tração muscular proximal e distal aplicada as fraturas mandibulares. 
São elas:  
 

Favorável: a linha de fratura e a força de tração muscular resistem ao deslocamento 
 Desfavorável: a tração muscular resultará em deslocamento dos segmentos fraturados 

 
Nas fraturas do ângulo da mandíbula, os músculos ligados ao ramo (masseter, temporal e pterigóideo 
medial) deslocam o segmento proximal para cima e medialmente quando as fraturas são vertical e 
horizontalmente desfavoráveis.  
 
 Quanto mais para frente a fratura ocorre no corpo da mandíbula, mais deslocamento para cima dos 
músculos é contrabalançado pela força para baixo dos músculos milo-hióideos.    
 

Fraturas Impactadas

Uma fratura na qual o fragmento é firmemente 
levado a outro

Fraturas atróficas

Uma fratura espontânea resultante da atrofia 
do osso, tal como em mandíbulas edêntulas

Fraturas Indiretas

Uma fratura em um ponto distante do local do 
ferimento

Fraturas complicada ou 
complexa

Uma fratura na qual há lesão considerável do 
tecido mole ou partes adjacentes. Pode ser 

simples ou composta 
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As fraturas condilares são normalmente classificadas como extracapsular, subcondilar e intracapsular. 
Esse tipo de fratura é influenciado pela localização e pela ação muscular. 
 
 O músculo pterigóideo lateral tem uma tendência a causar o deslocamento anterior e medial da 
cabeça do côndilo, dependendo da localização, gravidade da fratura e efeito da cápsula de apoio. 
 
Gostou?  
 
 
Continuemos com: 
 
 

 
 

Sugiro revisar anatomia da região para fixar melhor a localização das estruturas 
anatômicas. 

 
 
 
 

 
 

Existe, também, outra classificação para as fraturas condilares que gira em torno de uma linha de 
referencia, que é linear e se estende da borda posterior do colo condilar à chanfradura sigmoide tangente 
ao ramo. São elas:  
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Fratura da parte superior ou do pescoço condilar: se refere a uma linha de fratura que 
prossegue por trás do forame mandibular e está no mínimo 50% abaixo da linha de 
referência.  
 
 Fratura baixa ou subcondilar: 50 % acima da linha de referência  
 
 Fratura diacapitular: a fratura passa pela cabeça condilar, porque isso poderia iniciar 
na superfície articular e se estende para fora da capsula 

 
 

 

4 - Fraturas de terço médio da face 
 
As fraturas de terço médio incluem aquelas que afetam a maxila, o zigoma e o complexo naso-órbito-
etmoidal. Essas fraturas pode ser classificadas em: 

 Le Fort I, II e III; 

Fraturas do complexo zigomático-maxilar 

Fraturas de arco zigomático; 

Fraturas naso-orbito-etomoidais. 

 

Tais fraturas podem acorrer isoladamente ou combinadas. 

 
 O tipo mais comum das fraturas de terço médio da face é a fratura do complexo zigomático. Esse tipo 
de fratura resulta do impacto de objetos sobre a parte lateral da bochecha. Traumatismos semelhantes 
também podem ocasionar fraturas isoladas dos ossos nasais, do rebordo orbitário ou áreas do assoalho da 
orbita. O arco zigomático também pode ser afetado, isoladamente ou em combinação com outros tipos 
de fraturas.  
 
4.1 – Fraturas do arco e complexo zigomático 
 

As fraturas zigomáticas ou malares são os termos comumente usados para descrever as fraturas que 
envolvem o terço lateral e médio da face. Podem ser chamadas, também, de: 

 
 Complexo zigomaticomaxilar 

 Composto zigomático-maxilar 

 Complexo zigomático orbital 

 Complexo zigomático 

 Malar 

 
 



 

   12 
 

 
 

Qualquer um desses termos podem ser cobrados na prova! 

 

 
4.1.2 – Classificação das fraturas do complexo zigomáticomaxilar 
 

Existe uma gama de sistemas de classificações que tentam descrever a posição anatômica do osso 
deslocado ou para categorizar as fraturas usando a posição e os critérios para estabilidade pós-redução. 
 A classificação que costuma ser cobrada em provas foi realizada por Knight e North, em 1961. De acordo 
com esse classificação, as fraturas zigomáticas podem ser divididas em seis grupos: 
 
 

 
 

 
 

Existe um sistema é muito popular que fornece uma classificação simples, anatomicamente diferenciada, 
para a classificação geral das lesões do terço médio facial. Chama-se: 

•Fraturas sem deslocamento malar.
GRUPO I

•Fraturas de arco zigomático.
GRUPO II

•Fraturas com deslocamento, porém sem rotação.
GRUPO III

•Fraturas com deslocamento e sem rotação medial.
GRUPO IV

•Fraturas com deslocamento e sem rotação medial.
GRUPO V

•Fraturas complexas
GRUPO VI
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Classificação Le Fort 

Rene Le Fort, no século XX, realizou estudos em cadáveres  e definiu os três níveis mais fracos do terço 
médio da face quando traumatizados a partir de uma direção frontal. Ele denominou os três mais comuns 
que são classificados como as fraturas Le Fort I, Le Fort II e Le Fort III.  

 Esses padrões de fratura são caracterizados por uma lesão unidirecional, de consumo de energia, e 
menores que os mecanismos multivetoriais, de alta energia, comumente observados. 

 

• Le Fort I 
 
 São fraturas que resultam da aplicação de uma força horizontal na maxila e fratura se estende 
através do seio maxilar e ao longo do assoalho da fossa nasal. Separa a maxila das lâminas 
pteriogóides e das estruturas nasal e zigomática. Pode fragmentar a maxila. 
 
 Sinais e sintomas: A fratura pode se apresentar impactada, imóvel ou com segmentos livres, com 
flutuação maxilar. O paciente pode apresentar equimose palatal e alterações oclusais. 
 
Veja a imagem:  

 
 
Fonte: AOCMF Trauma 
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A fratura Le Fort I também é conhecida como fratura de Guérin ou transversa. Algumas 
provas, por vezes, usam essa nomenclatura. 

 

 

• Le Fort II 
 

 São fraturas que resultam da aplicação de forças horizontais em direção superior a maxila. Separa a 
maxila e o complexo nasal aderido, das estruturas zigomáticas e nasais. 
 
 Sinais e sintomas: O paciente pode apresentar edema nos locais fraturados, epistaxe, hipoestesia do 
nervo infra-orbitário, mordidada aberta anterior,  sinal de guaxinim bilateral, equimoses e 
extravasamento do liquido encéfalo raquidiano (em casos de laceração dural). 
 
 

Veja a imagem:  
 

 
 
Fonte: AOCMF Trauma 
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• Le Fort II 
 
São fraturas que resultam da aplicação de forças forizontais em um nível suficientemente alto para 
separar o complexo naso-orbito-etmoidal, os zigomas e a maxila, da base do crânio, resultando 
na disjunção craniofacial. 
 
 Sinais e sintomas: O paciente pode apresentar deformidade da face em forma de prato, 
mobilidade do complexo zigomáticomaxilar, edema, equimose periorbital, telecanto traumático e 
epífora. 
 
 
Veja a imagem:  

 
 
Fonte: AOCMF Trauma 
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QUESTÕES COMENTADAS 
 

1. (UFRN/-RN – 2019) O cirurgião Francês René Le Fort desenvolveu uma classificação para fraturas de 

maxila a partir da observação em crânios de cadáveres submetidos a traumatismos fechados 

variando a intensidade e a direção do impacto. De acordo com os resultados obtidos, Le Fort: 

a) observou que as fraturas apresentavam um padrão previsível de acordo com o tipo de impacto.  

b) concluiu que a gravidade da fratura não tem relação com a força e direção do impacto.  

c) classificou as fraturas em quatro tipos distintos de acordo com o grau de cominuição.  

d) verificou que as fraturas apresentavam direção paralela às linhas de resistência vertical da face. 

 
Comentários 
A alternativa A está correta e é o gabarito da questão. Todas as classificações das fraturas Le Fort levam 
em consideração a direção do impacto e a força que causou a fratura. Através dessa análise observou-se que 
as fraturas apresentam um padrão previsível de acordo com o tipo de impacto. 
 
Vejamos as demais assertivas.  
 
A alternativa B está incorreta. Ao se afirmar que a gravidade da fratura não tem relação com a força e 
direção do impacto, desconsidera-se o que rege a classificação feita por Le Fort. Vale ressaltar que qualquer 
fratura resultante de um trauma em face estará relacionada a cinemática do mesmo.  
A alternativa C está incorreta. Totalmente fora dos parâmetros usados para classificar as fraturas Le Fort.  
A alternativa E está incorreta. Alternativa totalmente fora do contexto referente a classificação de fraturas 
Le Fort.  
 

2. (Unidades de saúde da Rede de Saúde Municipal/-RJ – 2020) Um homem com 20 anos de idade, vítima 

de acidente durante jogo de futebol, foi atendido no hospital com trauma de face à esquerda. Ele 

não apresentou queixas visuais nem deformidades palpáveis no nariz e nos rebordos orbitários. O 

exame do olho não evidenciou anormalidades. O paciente apresentou apenas dificuldade de abrir a 
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boca, mas a mandíbula estava estável e indolor. A abertura vertical da boca nos dentes incisivos foi 

de 15 mm. Com base no caso clínico acima descrito, o provável diagnóstico do paciente é fratura:  

a) de maxila 

b) do arco zigomático  

c) do côndilo mandibular 

d) do processo coronoide 

 
Comentários 
A alternativa B está correta e é o gabarito da questão. Vimos que a limitação de abertura bucal e trismo são 
frequentemente associado a esse tipo de lesão. Isso ocorre nas fraturas isoladas de arco zigomático devido 
ao bloqueio na translação do processo coronóide da mandíbula abaixo dos fragmentos zigomáticos 
deslocadas.  
 
Vejamos as demais assertivas.  
 
A alternativa A está incorreta as fraturas de maxila não estão envolvidas com a limitação do movimento de 
abertura bucal. 
A alternativa C está incorreta. Apesar das fraturas mandibulares apresentarem limitação da abertura bucal 
e trismo, devido à proteção dos músculos da mastigação. O enredo da questão o autor dexa claro que a 
mandíbula estava estável e indolor. Entretanto, vale ressaltar que na presença da fratura do côndilo 
mandibular ocorre o desvio da abertura para o lado de uma fraturado durante os movimentos mandibulares. 
Assunto muito cobrado em provas! 
A alternativa D está incorreta. A fratura do processo coronóide não tem repercussão clínica relacionada aos 
movimentos mandibulares, visto que não há inserção de músculos relacionados a mastigação.  
 
3. (R Hospital Universitário/UFMA - 2014) No contexto da Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, quando 
categorizada uma fratura de mandíbula como favorável, esta se refere: 
 
a) Aquela que dificulta a aplicação de dispositivos de fixação interna. 

b) Aquela que não oferece resistência ao deslocamento pela tração dos músculos da mastigação. 

c) Aquela que facilita a aplicação de dispositivos de fixação externa. 

d) Aquela que se contrapõe ao deslocamento pela tração dos músculos da mastigação. 

e) Aquela que ocorre na região sinfisária, simplificando o acesso cirúrgico. 

 
Comentários:  
A alternativa D está correta e é o gabarito da questão. Como na fratura favorável a linha de fratura e a força 
de tração muscular resistem ao deslocamento, logo ela se contrapõe ao deslocamento pela tração dos 
músculos da mastigação. 
 
A alternativa A está incorreta pois o tipo de fratura pode influenciar, porém não está diretamente 
relacionado a dificuldade de aplicação da fixação interna. Outros fatores podem influenciar nesse sentido.  
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A alternativa B está incorreta pois a fratura que oferece resistência pela tração muscular é a classificada 
como desfavorável.  
A alternativa C está incorreta pois segue o mesmo raciocínio da alternativa A. 
A alternativa E está incorreta pois o conceito da classificação favorável e desfavorável leva em consideração 
a angulação da fratura e da força de tração muscular e não sua localização. 
 
 
4. (SES/FORTALEZA - 2016) No atendimento inicial ao paciente com traumatismo em face, a primeira 
medida deve ser: 
 
A) Imobilização cervical 

B) Abertura das vias aéreas 

C) Controle de hemorragias 

D) Determinação do nível de consciência pela escala de Glasgow 

 
Comentários:  
A alternativa B está correta e é o gabarito da questão. O primeiro passo na avaliação do paciente 
traumatizado é o exame da estabilidade cardiopulmonar, garantindo que ele esteja com a via aérea patente 
e que os pulmões se encontrem adequadamente ventilados. 
A alternativa A está incorreta pois a imobilização cervical só deve ser realizada após a manutenção das vias 
aéreas. A mesma é contraindicada na presença do comprometimento das vias aéreas/ventilação.  
A alternativa C está incorreta pois o controle da hemorragia só deverá ser realizado após a garantia que o 
paciente esteja com a via aérea patente e que os pulmões se encontrem adequadamente ventilados. 
A alternativa D está incorreta pois a escala de Glasgow tem o objetivo de avaliar o nível de consciência do 
paciente. Essa conduta só deve ser feita após a adequada manutenção das vias aeraras.  
 
 
5. (IPAD- Residência Cirurgia Buco Secretaria de saúde de Pernambuco/2006) Segundo a Classificação 
de Knight e North, para as fraturas do complexo zigomático, qual é a classe IV? 
  

a) Sem deslocamento do malar. 

b) Com deslocamento, mas sem rotação. 

c) Com deslocamento e rotação medial. 

d) Com deslocamento e rotação lateral. 

e) Complexas. 

 

Comentários 

A alternativa C está correta e é o gabarito da questão. Mais uma questão sobre a classificação das fraturas 
do complexo zigomático. Esse tipo de questão aparece com uma certa frequência. Quando se fala em 
classificação das fraturas do complexo zigomático, as de Knight e North, em 1961 é a mais presente. Segue 
a classificação para relembrar: 
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 Grupo I – Fraturas sem deslocamento. 

 Grupo II – Fraturas de arco zigomático. 

 Grupo III – Fraturas com deslocamento, sem rotação. 

 Grupo IV – Fraturas com deslocamento e rotação medial. 

 Grupo V – Fraturas com deslocamento e rotação lateral. 

 Grupo VI – Fraturas complexas. 
  
  
Vejamos as demais assertivas.  
 
A alternativa A está incorreta. Observar classificação relatada em alternativa anterior. 
A alternativa B está incorreta. Observar classificação relatada em alternativa anterior. 
A alternativa D está incorreta. Observar classificação relatada em alternativa anterior. 
A alternativa E está incorreta. Observar classificação relatada em alternativa anterior. 
 
6. (IPAD- Residência Cirurgia Buco Secretaria de saúde de Pernambuco/2006) Uma fraturas do terço 
médio da face Le Fort III é também denominada de: 

a) Fratura de Guerin. 

b) Piramidal. 

c) Horizontal. 

d) Sagital palatina. 

e) Disjunção craniofacial. 

 

Comentários 

A alternativa E está correta e é o gabarito da questão. Essa é uma forma simples e típica, relacionada as 
fraturas Le Fort, que são cobradas nas provas. Como já relatado anteriormente, as fraturas do tipo Le Fort 
III se caracterizam por separarem o complexo naso-orbito-etmoidal, os zigomas e a maxila, da base do 
crânio e também pode ser chamada de disjunção craniofacial. 
 
Vejamos as demais assertivas.  
 
A alternativa A está incorreta porque as fraturas de Guerin se caracterizam por serem fraturas que se 
estendem através do seio maxilar e ao longo do assoalho da fossa nasal. Separando a maxila das lâminas 
pteriogóides e das estruturas nasal e zigomática. 
A alternativa C está incorreta porque horizontal não é uma classificação pertencente as fraturas Le Fort. 
A alternativa D está incorreta porque sagital palatina não é uma classificação pertencente as fraturas Le 
Fort. 
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