
EDITORIAL DO ANAIS 2007

 UMA PALAVRA DO EDITOR DO ANAIS DO 44º CONGRESSO BRASILEIRO

 DE CIRURGIA PLÁSTICA 

“O TEMPO E O BISTURI” 

A medicina, como um todo, basicamente objetiva prolongar – com qualidade – a vida dos seres humanos.

Quando nós Cirurgiões Plásticos laboramos – com ajuda do BISTURI - estamos na verdade indo além, funcionando
 como máquinas do TEMPO. Sim, máquinas do TEMPO, tanto para trás (passado), como para frente (futuro).

 “Puxamos” o TEMPO para trás quando realizamos, por exemplo, uma ritidoplastia (cirurgia estética), onde o BISTURI
 objetiva retroceder no TEMPO amenizando rugas e vincos, girando os ponteiros do relógio ao contrário,
 rejuvenescendo nossos pacientes.

 “Empurramos” o TEMPO para frente quando realizamos, por exemplo, um desbridamento em queimaduras (cirurgia
 reparadora), onde o BISTURI objetiva acelerar o TEMPO realizando exerese dos tecidos desvitalizados, propiciando
 condições ideais para cicatrização e/ou enxertia, recuperando precocemente nossos pacientes.

 Mais uma vez os Drs. Osvaldo Ribeiro Saldanha (SP), e sua Equipe Nacional, representada pelos Drs. José Tariki (SP)
 e Douglas Jorge (SP) tem como responsabilidade o 44º Congresso Brasileiro de Cirurgia Plástica; bem como a sua
 Equipe Regional, representada pelos Drs. Ana Zulmira Diniz Badin (PR), Arnaldo Lobo Miró (PR) e Julio Wilson
 Fernandes (PR). 

 Estaremos reunidos em Curitiba/PR durante 4 dias, com o intuito de disseminar conhecimentos científicos e
 congraçar socialmente nossa pujante Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica.

 Nossos agradecimentos aos convidados estrangeiros Drs. Wolfgang Gubisch, MD - (Alemanha), W. P. Andrew Lee,
 MD - (EUA), Jennifer Elisseeff, MD - (EUA), Stefan Schneeberger, MD - (EUA), Bryant A. Toth, MD - (EUA), Yves
 Gerárd Illouz, MD - (França), Ernest Manders, MD - (EUA) 

 Aos Homenageados Nacionais os Drs. Odo Adão (MG) e Miguel Luiz Antonio Modolin (SP),aos Homenageados
 Regionais os Drs. Gilvani Azor de Oliveira e Cruz (PR) e Odilon de Loyola e Silva Filho (PR) e aos Presidentes de
 Honra os Drs. Farid Hakme (RJ) e Ewaldo Bolivar de Souza Pinto (SP) e ainda o Reconhecimento Nacional para os
 Drs. Leão Faiwichow (SP) e Jose Goulart Furtado (RJ). 

 Enaltecemos a participação do diretor do Departamento de Eventos Científicos – DEC - Dr. José Horácio Aboudib (RJ)
 que com sua equipe representada pelo Dr. Níveo Steffen (SUL), garantem o alto padrão científico do Congresso
 como, também, a seleção dos 296 trabalhos científicos aqui transcritos eletronicamente.

Não deixe de “navegar” nos 8 CD’s dos últimos Congressos Brasileiros em nossos “sites”.

A elaboração deste CD é, e foi nestes últimos 8 anos, o resultado do compromisso científico, com seriedade,
 dedicação e persistência de todos os colaboradores que consideram relevante a produção científica na contínua
 formação dos Cirurgiões Plásticos Brasileiros.



www.cirurgiaplastica.org.br
www.sbcp-sc.org.br

 Bons TEMPOS!!

Prof. JORGE BINS ELY - M.D. – M.Sc. – Ph.D.

 

EDITORIAL DO PRESIDENTE DA SBCP – NACIONAL

44º Congresso Brasileiro de Cirurgia Plástica. Programem-se.

Entre 14 e 17 de novembro deste ano, Curitiba – PR, sediará o maior evento cientifico patrocinado pela Sociedade
 Brasileira de Cirurgia Plástica. Trata-se do 44º Congresso Brasileiro de Cirurgia Plástica que contará com cerca de
 2000 colegas do Brasil e exterior. Para concretizar este certame, o Departamento de Eventos Científicos, sob a
 batuta do Dr. José Horácio Aboudib, orquestrou um programa cientifico de alta qualidade com temas atualizados que
 se desdobrarão, dinamicamente, durante o Congresso. Mais uma vez teremos demonstrações cirúrgicas
 videoeditadas e como novidade haverá um curso pré Congresso sobre procedimentos estéticos não cirúrgicos cujo
 programa será divulgado no próximo “ folder “ .

 Fato inédito deste Congresso é que as taxas de inscrições sofrerão um desconto favorecendo os membros da
 Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e servindo de estímulo àqueles que fizerem a inscrição com antecipação.

 Oportunamente, serão divulgadas as atividades sociais que tão prazerosamente acompanham o desenrolar das
 atividades cientificas do Congresso.

O Congresso está em fase final de organização visando sobretudo as melhores condições àqueles que desejam
 freqüentá-lo, por isso, vamos a Curitiba para renovar e trocar conhecimentos num saudável ambiente de
 coleguismo. Até lá! 

OSVALDO RIBEIRO SALDANHA
 Presidente Nacional da SBCP

 

EDITORIAL DO PRESIDENTE DA SBCP - REGIONAL PR

 Prezados colegas

 Os cirurgiões plásticos paranaenses sentem-se honrados por ter nossa regional como a sede do Congresso Brasileiro
 de Cirurgia Plástica.

 Certamente, e para nosso orgulho, estamos às vésperas de um dos maiores e mais importantes eventos reunindo
 cirurgiões plásticos do mundo – não só pela sua expressão científica, mas pelo reconhecido renome internacional dos
 especialistas brasileiros.

http://www.cirurgiaplastica.org.br/
http://www.sbcp-sc.org.br/


 Nossa diretoria, também composta pelos Drs. Arnaldo Miró e Júlio Wilson Fernandes, vem trabalhando intensamente,
 em sintonia com a diretoria nacional, na organização do 44º Congresso Brasileiro de Cirurgia Plástica.

Graças a essa parceria, temos a certeza de que o evento se transformará num marco histórico de troca de
 experiências e de congraçamento, que deve reunir mais de dois mil participantes do Brasil e do exterior.

Além de discutirmos com esses renomados expoentes, os principais avanços em cirurgia plástica estética e
 reparadora, acreditamos que neste congresso acontecerá o importante fórum de debates nas questões éticas, legais
 e de defesa profissional, para buscar respostas frente aos desafios que nos impõem a prática, a experiência clínica e
 o aprendizado.

Por essa razão, os médicos residentes e os jovens cirurgiões plásticos também merecerão atenção especial no
 temário do evento. Afinal, o futuro da nossa especialidade está em suas mãos.

Em paralelo à programação científica, a programação social do Congresso foi cuidadosamente planejada no sentido
 de integrar de forma especial colegas dos vários Estados e seus familiares.

 Finalmente, Curitiba tem todos os atrativos para propiciar aos congressistas uma estada inesquecível no Paraná.
 Conta com excelente rede hoteleira, com múltiplas opções de lazer, de compras, gastronomia, cultura, arte e
 turismo. Além disso, sua extensa área verde é composta por 40 parques urbanos e suas várias inovações
 urbanísticas a conferem um dos maiores índices de qualidade de vida do país.

Sejam bem vindos!

ANA ZULMIRA DINIZ BADIN
 Presidente da SBCP Regional Paraná

 

EDITORIAL DO DEC - DEPARTAMENTO DE EVENTOS CIENTÍFICOS

Estamos enviando a todos (inclusive estrangeiros pela primeira vez em inglês) o programa completo do Congresso
 Brasileiro de Cirurgia Plástica em Curitiba. Assim todos poderão, com antecedência, programar sua ida ao evento.

 Nós recebemos do Dr. Pedro Martins e Carlos Uebel, o DEC com algumas modificações que consideramos cruciais,
 entre elas a redução para apenas duas salas, que adensam o conteúdo cientifico, porém diminui em muito o número
 de convidados. Eles tiveram coragem de dar este passo. Além destas boas heranças tive também a do próprio 
 Uebel, que continuou como representante internacional do DEC, e foi de extrema valia em nossa gestão. Ele é sem
 dúvida o mais qualificado nome, para ser o próximo representante brasileiro na Presidência da ISAPS. 

 Nós realizamos algumas modificações que poderão servir também de base para o trabalho do futuro DEC. Nós somos
 totalmente contra continuísmo, mas acreditamos firmemente na continuidade dos trabalhos e idéias.

 Como as cirurgias ao vivo se mostraram inadequadas, no Brasileiro, pelo tempo exíguo, e os vídeos editados não
 têm o mesmo apelo e emoção, criamos, com grande sucesso no ano passado, as cirurgias editadas pelo moderador.
 Ano passado os Professores Ronaldo Pontes e Prado Neto concordaram em ser os pioneiros, com as cirurgias de face
 e nariz. Este ano teremos quatro. Face com Farid Hakme, Nariz com Volney Pitombo, Abdomem com Osvaldo
 Saldanha e mama com Ewaldo Bolivar de Souza Pinto. Todos eles selecionarão 03 casos que sera enviados aos
 moderadores para escolha de um. Este ano sera operado na clinica do cirurgiao, filmado, e depois o moderador



 levara a fita para editá-la em até 30 minutos, sem o conhecimento do cirurgião.. A paciente será acompanhada no
 pós-operatório por outro colega que enviará fotos e relatos para o moderador. O cirurgião só saberá do vídeo e da
 evolução na sessão, no Congresso.

 Teremos no Congresso mesas sobre todos os  temas da especialidade e neste ano, traremos especialistas em
 clonagem de células, cultura de tecidos e imunossupressão, como uma continuidade dos transplantes de tecido do
 Congresso de Recife.

 Os cursos foram aprimorados e selecionados pelo número de participantes e estão cada vez mais sólidos em
 conteúdo cientifico e didático.

 Outra modificação que consideramos de suma importância, foi mudar as Jornadas Sul-Brasileira, Norte- Nordeste e
 Centro-Oeste, para um tema só, de preferência com cirurgias ao vivo, quando isto for possível. Desta forma, este
 ano a Sul-Brasileira foi sobre Rinoplastia, a Centro-Oeste, com espetacular sucesso em grande parte devido ao
 exemplar desempenho de Carlos Alberto Calixto, sobre Face (com mais de 300 participantes) e a Norte-Nordeste
 será sobre Contorno Corporal em João Pessoa, uma bela e charmosa cidade. Esta alteração para tema único evitou
 as monótonas repetições de programa e por ter cerca de 15 mesas redondas sobre o mesmo assunto, possibilitam
 um profundo debate, com grande detalhamento dos diversos tópicos do respectivo tema. Isto irá permitir que o
 colega de outras regiões escolha qual Jornada participar, na dependência do assunto de seu maior interesse.

 Nada do que realizamos teria sido possível sem a imensa ajuda da Diretoria na pessoa do Presidente Osvaldo
 Saldanha e do Secretario Geral José Tariki, e da equipe do DEC.

 A Diretoria participou sempre ativamente com idéias, sugestões e apoio incondicional, que mostra a maturidade
 administrativa da SBCP.

 Outro grande avanço desta gestão foi a decisão de publicar, em edição suplementar de nossa revista, todos os
 trabalhos científicos, apresentados no Congresso. Desta forma, a partir deste ano, os trabalhos serão publicados sob
 a coordenação do Dr. Dov Goldemberg.

 A nossa equipe, Cláudio Cardoso de Castro DEC RJ, Prado Neto DEC-SP, Pascoal Pinheiro Correa DEC Norte-
Nordeste, Níveo Steffan DEC-Sul e Nelson Picollo DEC-Centro-Oeste e Lucianne nossa eficientíssima secretária,
 formam um time de tal qualidade que só por muita sorte consegui reunir.

 Como grande atração do Congresso teremos: 
Yves Gerard Illouz, MD (França) 
 Conferência: Futuro e Perspectivas na Lipoplastia
 Mesa Redonda: Coxa: Cirurgia ou Lipo?
Wolfgang Gubish, MD (Alemanha)
 Conferência: Problema na Ponta Nasal
 Mesa Redonda: Nariz Grande
Jennifer Elisseeff, MD (USA)

JOSÉ HORÁCIO ABOUDIB 
 Diretor do DEC - RJ

 



CONVIDADOS ESTRANGEIROS

WOLFGANG GUBISCH, MD - ALEMANHA

 Wolfgang Gubisch começou cirurgia plástica desde 1974, com os profesoores E. Schmid, H. Reichert e W. Widmaier
 no Marienhospital em Stuttgart. Desde 1988, é chefe da maior e mais antiga Clínica de Cirurgia Plástica da
 Alemanha. Habilitou-se na Universidade de Würzburg em 1992 e tornou-se professor em 1999. Em 2001, a
 Instituição foi dividida em três grandes especialidades e o Prof. Gubisch tornou-se o diretor responsável pela área de
 Face. Seu principal interesseé cirurgia estética e reconstrutiva de nariz. É freqüentemente convidado para participar
 de eventos no mundo inteiro, fazendo apresentações de suas técnicas cirúrgicas. Escreveu mais de 170 trabalhos e
 produziu 6 filmes de ensino. É membro das mais importantes sociedades nacionais e internacionais incluindo a
 britânica, australiana de cirurgia plástica. Recebeu vários prêmios pelas realizações em Rinoplastia.

 

W. P. ANDREW LEE, MD - EUA

Professor e Chefe de Cirurgia Plástica da Universidade de Pittsburgh, E.U.A.; Diretor graduado da Sociedade
 Americana de Cirurgia Plástica; Secretário, Sociedade Americana de Cirurgia da Mão; Historiador, Associação de
 Presidentes Acadêmicos de Cirurgia Plástica; Chefe Editorial de Tranplantes (2003), Co-Editor do Jornal Diário de
 Pesquisa Cirúrgica (2001-4); Co-editor, Transplante de Tecido Composto Allografts, 2° Edição; Presidente do
 Conselho de Cirurgia Plástica de Pesquisa, 2002; Chefe de Serviço de Cirurgia de Mão, Departamento de Cirurgia,
 Hospital de Massachusetts Geral, Escola de Medicina de Harvard, 1996-2002.

 

JENNIFER ELISSEEFF, MD - EUA



Jennifer Elisseeff é professora associada de Engenharia Biomédica e Cirurgia Ortopédica na Universidade de Johns
 Hopkins e diretora do programa de engenharia de célula e tecido. Seu foco principal é em laboratório de biomaterial
 e engenharia de tecidos. Está desenvolvendo novos biomaterias e tornando menos invasivas as tecnologias para
 conserto de tecido, aplicando células tronco para engenharia de medicamento e tecido regenerativo. Bacharela em
 Química pela Carnegie Mellon e PhD em engenharia médica da Divisão de Harvard-MIT de Ciências de Saúde e
 Tecnologia, após sua pesquisa de doutorado em engenharia de tecido com Robert Langer, Dr. Elisseeff recebeu o
 título de Doutora associada do Instituto Nacional de Pesquisa de CranioFacial. Dr. Elisseeff publicou mais de 70
 capítulos de livros é freqüentemente convidada para particpar de eventos nacionais e internacionais. Ela foi
 convidada para traduzir novas terapias para conserto de cartilagem e
 responde pela ciência consultiva para Bausch e Lomb e Bioengenharia de Tecidos Celular. Dr. Elisseeff recebeu
 vários prêmios por ser jovem
 pesquisadora e ter inovações importantes, com menos de 35 anos.

 

STEFAN SCHNEEBERGER, MD - EUA

Stefan Schneeberger, MD é cirurgião geral e de Transplante com interesse em pesquisa de Transplante de Mão. Ele
 recebeu sua certificação pela Sociedade da Câmara Médica austríaca e foi promovido para professor, logo depois
 disso. Ele uniu recentemente a Faculdade do Departamento de Cirurgia Plástica na Universidade de Pittsburgh como
 um professor de pesquisa de cirurgia. Baseado em um fundo de clínica de transplante de mão, ele está investigando
 estratégias para minimizar a imuno-supressão em tecido composto de allotransplante em colocações experimentais.
 Neste contexto, ele especifica a pele como primeiro responsável pela rejeição e combina esta aproximação com
 novos conceitos que permitem para minimizar o sistema de imuno-supressão. Sua meta principalé distinguir e
 desenvolver um protocolo de tratamento clinicamente relevante para tecido composto allotransplante a fim de fazer
 isto uma opção terapêutica para todos os pacientes que podiam se beneficiar de tal procedimento.

 

BRYANT A. TOTH, MD - EUA

Professor clínico de Cirurgia Plástica da Universidade de Califórnia, São Francisco. Dr. Toth é internacionalmente
 reconhecido cirurgião estético que reside e pratica em São Francisco, Califórnia. Ele publicou mais de 40 artigos de
 livro, 14 capítulos, seis vídeos instrutivos e foi co-edtor de dois livros em cirurgia plástica. Ele está atualmente como
 Diretor Editorial de Cirurgia Plástica Estética. Dr. Toth tem apresentado conferências e cirurgias em muitas das
 cidades principais em torno do mundo. Está totalmente envolvido nas sociedades da Europa incluindo a francesa de
 Cirurgia Plástica, a Sociedade italiana de Cirurgia Plástica. É membro honorário da Sociedade Húngara, Tcheca e
 Romana. Além de cirurgia estética Dr. Toth ainda mantém sua prática em Cirurgia de Crânio-facial.

 



YVES GERÁRD ILLOUZ, MD - FRANÇA

Nascido em Oran (Argélia francesa), Bacharel em Artes e Filosofia, graduado em ciências pela Universidade de
 Montpellier, graduou-se em medicina pela Universidade de Paris. Cirurgião qualificado pelo Conselho Médico francês,
 Cirurgião Plástico Diplomado é atual cirurgião plástico com prática no Hôpital Saint Louis (Paris). Publicou diversos
 livros sobre Lipoaspiração e é o cirurgião responsável pela descoberta desta técnica.

 

ERNEST MANDERS, MD - EUA

Ernest Maders é Especialista em Cirurgia Plástica e Cirurgia Geral. É certificado pela Sociedade Americana de Cirurgia
 Plástica e fez residência na Universidade e hospitais de Michigan, Árvore de Ann, MI. Manders é também Professor
 graduado no Instituto Nacional de Doença de Alergia Infecciosa, Bethesda, MD.

 

PRESIDENTES DE HONRA

FARID HAKME - RJ
 EWALDO BOLIVAR DE SOUZA PINTO - SP

 

HOMENAGEADOS NACIONAIS

ODO ADÃO - MG
MIGUEL LUIZ ANTONIO MODOLIN - SP

 

RECONHECIMENTO NACIONAL

LEAO FAIWICHOW - SP
JOSE GOULART FURTADO - RJ

 

HOMENAGEADOS REGIONAIS



GILVANI AZOR DE OLIVEIRA E CRUZ - PR
ODILON DE LOYOLA E SILVA FILHO - PR

 



CONGRESSOS BRASILEIROS REALIZADOS PELA SBCP

Ano: 2007

Local Curitiba

Presidente Nacional Osvaldo Saldanha

Presidente Regional Ana Zulmira Diniz Badin

  

Ano: 2006

Local Pernambuco

Presidente Nacional Osvaldo Saldanha

Presidente Regional Ivo Salgado

  

Ano: 2005

Local Minas Gerais

Presidente Nacional Sérgio Carreirão

Presidente Regional Oromar Moreira Filho

  

Ano: 2004

Local Santa Catarina

Presidente Nacional Sérgio Carreirão

Presidente Regional Jorge Bins-Ely

http://www.sbcp-sc.org.br/anais/44/index.htm
http://www.sbcp-sc.org.br/anais/43/index.htm
http://www.sbcp-sc.org.br/anais/42/index.htm
http://www.sbcp-sc.org.br/anais/41/index.htm


  

Ano: 2003

Local Ceará

Presidente Nacional Luiz Carlos Celi Garcia

Presidente Regional Edmar Maciel

  

Ano: 2002

Local Bahia

Presidente Nacional Luiz Carlos Celi Garcia

Presidente Regional Ivan José Ramos Tavares

  

Ano: 2001

Local São Paulo

Presidente Nacional Luiz Carlos Celi Garcia

Presidente Regional José Yoshikazu Tariki

  

Ano: 2000

Local Rio Grande do Sul

Presidente Nacional Luiz Carlos Celi Garcia

Presidente Regional Alexis Lemos Pacheco

  

http://www.sbcp-sc.org.br/anais/40/
http://www.sbcp-sc.org.br/anais/39/
http://www.sbcp-sc.org.br/anais/38/
http://www.sbcp-sc.org.br/anais/37/


Ano 1999

Local Rio de Janeiro

Presidente Nacional Farid Hakme

Presidente Regional Luiz Haroldo Pereira

  

Ano 1998

Local Goiás

Presidente Nacional Farid Hakme

Presidente Regional Ronaldo Freua Bufaiçal

  

Ano 1997

Local São Paulo

Presidente Nacional Farid Hakme

Presidente Regional Hamilton Aleardo Gonella

  

Ano 1996

Local Rio de Janeiro

Presidente Nacional Farid Hakme

Presidente Regional Sérgio Levy

  

Ano 1995

Local Distrito Federal

Presidente Nacional Munir Curi

Presidente Regional Fábio Inácio da Cunha

  

Ano 1994

Local Minas Gerais

Presidente Nacional Munir Curi

Presidente Regional Sebastião Nelson Edy Guerra

  

Ano 1993

Local Paraná

Presidente Nacional Liacyr Ribeiro

Presidente Regional Rogério Scheibe

  

Ano 1992

Local Rio de Janeiro

Presidente Nacional Liacyr Ribeiro

Presidente Regional Luiz Carlos Celi Garcia

  

Ano 1991

Local São Paulo

Presidente Nacional Juarez Avelar

Presidente Regional Munir Curi

  

Ano 1990

Local Rio de Janeiro



Presidente Nacional Juarez Avelar

Presidente Regional Farid Hakme

  

Ano 1989

Local Santa Catarina

Presidente Nacional Pedro Martins

Presidente Regional João Francisco do Valle Pereira

  

Ano 1988

Local Bahia

Presidente Nacional Pedro Martins

Presidente Regional Antonio Carlos Aleixo Sepúlveda

  

Ano 1987

Local São Paulo

Presidente Nacional Juarez Avelar

Presidente Regional João Carlos Sampaio Goes

  

Ano 1986

Local Minas Gerais

Presidente Nacional Juarez Avelar

Presidente Regional Edgard Rocha Silva

  

Ano 1985

Local Rio Grande do Sul

Presidente Nacional Melchiades Cardoso de Oliveira

Presidente Regional Carlos Oscar Uebel

  

Ano 1984

Local Rio de Janeiro

Presidente Nacional Melchiades Cardoso de Oliveira

Presidente Regional José Kogut

  

Ano 1983

Local Distrito Federal

Presidente Nacional Claudio Rebello

Presidente Regional José Carlos Daher

  

Ano 1982

Local Pernambuco

Presidente Nacional Claudio Rebello

Presidente Regional Geraldo Torreão de Sá

  

Ano 1981

Local Espírito Santo

Presidente Nacional Ewaldo Bolívar de Souza Pinto

Presidente Regional Rogério Ottoni Barbosa



  

Ano 1980

Local Ceará

Presidente Nacional Ewaldo Bolívar de Souza Pinto

Presidente Regional Wladimir Távora Cruz

  

Ano 1979

Local São Paulo

Presidente Nacional Ricardo Baroudi

Presidente Regional Ewaldo Bolívar de Souza Pinto

  

Ano 1978

Local São Paulo

Presidente Nacional Ricardo Baroudi

Presidente Regional Ewaldo Bolívar de Souza Pinto

  

Ano 1977

Local Rio de Janeiro

Presidente Nacional Raul Couto Sucena

Presidente Regional Wenceslau Soares Neto

  

Ano 1976

Local Rio Grande do Sul

Presidente Nacional Paulo Marques de Souza

Presidente Regional Telmo Marques Weber

  

Ano 1975

Local São Paulo

Presidente Nacional Paulo Marques de Souza

Presidente Regional Kose Horibe

  

Ano 1974

Local Minas Gerais

Presidente Nacional Aymar Edison Sperli

Presidente Regional José de Oliveira Barra

  

Ano 1973

Local Paraná

Presidente Nacional Aymar Edison Sperli

Presidente Regional Lacyone Jorge Roth

  

Ano 1972

Local São Paulo

Presidente Nacional Ricardo Baroudi

Presidente Regional Benjamin Golcman

  

Ano 1971



Local Bahia

Presidente Nacional Ricardo Baroudi

Presidente Regional Antonio Carlos Aleixo Sepúlveda

  

Ano 1970

Local Rio de Janeiro

Presidente Nacional Nelson Pigossi

  

Ano 1969

Local Distrito Federal

Presidente Nacional Nelson Pigossi

Presidente Regional Fábio Rabello

  

Ano 1968

Local Pernambuco

Presidente Nacional Roberto Antonio Millan

Presidente Regional João Suassuna Filho

  

Ano 1965

Local São Paulo

Presidente Nacional Roberto Antonio Millan

  

Ano 1960

Local São Paulo

Presidente Nacional Roberto Farina

  

Ano 1958

Local São Paulo

Presidente Nacional Alípio Pernet

  

Ano 1956

Local São Paulo

Presidente Nacional Antonio Duarte Cardoso
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44º CONGRESSO BRASILEIRO DE CIRURGIA PLÁSTICA
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INTRODUÇÃO: Índice

Este trabalho descreve uma nova técnica cirúrgica para tratar portadores de formas graves de ginecomastia e
 grandes ptoses mamárias no sexo masculino.

MATERIAL E MÉTODO Índice

Foram operados 5 indivíduos de raça branca, com idade média de 25 anos, portadores de ginecomastia grave e
 grande ptose do complexo aréolo-mamilar (CAM).
 1 – Assepsia prévia: os pacientes foram orientados a realizar assepsia três dias antes da cirurgia da região a ser
 operada com sabonete degermante; 
 2 – Os pacientes foram submetidos a anestesia geral;
 3 – Marcação da linha de incisão conforme descrição abaixo , vide figura 1:
 • Marcação do ponto “A” superior, determinado pelo pinçamento do CAM ptosado, para uma nova localização
 superior, corrigindo a flacidez da glândula.
 • Marcação do ponto “B” na extremidade medial do sulco mamário (esternal);
 • Marcação do ponto “C” na extremidade lateral do sulco mamário (axilar).
 A união dos pontos B, A e C formará um arco de convexidade superior que determinará a linha de incisão para
 formar um retalho de pedículo inferior com espessura de mais ou menos 1 cm, contendo pele, tecido gorduroso e
 CAM (fig.2).
 4 – Ressecção do retalho de pele e tecido celular sub-cutâneo superior para determinar a nova localização do retalho
 de pedículo inferior contendo o CAM;
 5 – Ressecção de todo tecido adiposo e glandular restante ;
 6 – Hemostasia;7 – Colocação de dreno de aspiração contínua;
 8 – Sutura em dois planos com fio de mononylon incolor 4-0;
 9 – Curativo oclusivo com compressas e fraldas e faixas.

CONCLUSÃO: Índice

O bom reposicionamento do complexo areolo-mamilar e a cicatriz resultante, bem como a facilidade para retirada



 homogênea do tecido pele, gorduroso e glândular foram as principais vantagens observadas pelo autor.
 As fotografias abaixo demonstram o resultado satisfatório obtido através da técnica descrita. 
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Foto pré-operatório.

 

Figura 6



Foto pós-operatório (15 dias).
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DESCRITOR(ES):

LIPOASPIRAÇÃO, CIRURGIA PLÁSTICA

INTRODUÇÃO: Índice

Este método foi proposto pelo francês Yves-Gerard Illouz na década de 70. Em 1980, no congresso brasileiro de
 nossa especialidade, realizado em Fortaleza, o Dr. Illouz, a convite do então presidente Dr. Ewaldo Bolívar de Souza
 Pinto demonstrou pela primeira vez no Brasil tal procedimento. 
 A lipoaspiração é sem dúvida o procedimento mais realizado no Brasil e seguramente também é nos EUA . Desde
 sua divulgação para a comunidade científica, a lipoaspiração sofreu modificações quanto à solução, instrumental e
 técnica. O presente trabalho tem o propósito de divulgar uma nova abordagem técnica realizada no Serviço de
 Cirurgia Plástica Dr. Ewaldo Bolívar de Souza Pinto.

TÉCNICA: Índice

A técnica de lipoaspiração superficial consiste no trabalho das camadas superficial e profunda do tecido celular
 subcutâneo, procurando obter uma harmoniosa retração da pele além da diminuição do acúmulo gorduroso. Existe a
 necessidade de criteriosa seqüência cirúrgica para que possamos conseguir os resultados almejados e, portanto
 consideramos de fundamental importância os seguintes passos:
 I) Avaliação clínica e anestésica – todo paciente deve ser submetido a uma avaliação clínica criteriosa com a
 realização de exames pré-operatórios necessários a cada caso. Em nosso serviço damos preferência a anestesia
 geral para procedimentos de médio e grande porte. Utilizamos de rotina nas anestesias gerais monitor de ondas
 cerebrais (BIS). 
 II) Demarcação das áreas alvo – realizamos com o paciente de pé em frente a um espelho tridimensional que
 permite ao paciente acompanhar todos os movimentos do cirurgião, podendo opinar e indicar as áreas que o
 incomodam. 
 III) Antissepsia - inicia-se com o paciente em posição ortostática, já no centro cirúrgico. Utilizamos de rotina solução
 degermante de iodopovidona.
 IV) Infiltração de solução anestésica – utilizamos a técnica tumescente, realizada em dois planos , primeiro a
 camada profunda depois a superficial. Usamos agulha de Klein ou 40 x 12. Preconizamos a seguinte fórmula: solução
 salina isotônica a 0.9% - 500 ml, adrenalina 1:1000 – 1 ml, solução de lidocaína a 2% - 20 ml, solução de



 bicarbonato de sódio a 8.4% - 3 ml. Ver tabela 1.
 V) Posição do paciente – é de grande importância oferecer conforto e segurança ao paciente. A posição, dependendo
 da região a ser tratada deve oferecer o direcionamento das cânulas, permitindo a abordagem de forma ampla e
 segura, facilitando a lipoaspiração. As posições podem ser em decúbito ventral, dorsal e lateral.
 VI) Lipoaspiração - A técnica de lipoaspiração superficial preconizada em nosso serviço consiste no trabalho das
 camadas superficial e profunda do tecido celular subcutâneo , objetivando a retração da pele além da diminuição do
 tecido gorduroso. Em nosso serviço utilizamos rotineiramente o vácuo da própria sala cirúrgica ( 600 mm de Hg ) e
 temos notado que a pressão do aspirador externo é suficiente e não difere tanto no inter como no pós-operatório.
 Estamos utilizando uma nova abordagem na técnica da lipoaspiração para o tratamento do contorno corporal
 realizando movimentos no sentido das fibras musculares.
 VII) Curativo – finalizando o ato operatório, o paciente é protegido nas áreas tratadas com bandagens compressivas
 e uso de malha de média compressão por um mínio de 30 dias.Cuidados mais tardios envolvem a drenagem
 linfática, de rotina em todos os nossos pacientes.

CONCLUSÃO: Índice

Acreditamos que realizando movimentos no sentido das fibras musculares,na camada profunda, conseguimos
 melhores resultados no tratamento do contorno corporal, obtendo menos irregularidades e uma maior retração. Isto
 pode ser explicado pela uniformidade linear das fibras colágenas remanescentes, o que difere da técnica do “criss-
crossing“ onde existe uma quebra desordenada da fibras colágenas. Promove também uma maior retração da pele,
 pois haveria uma maior força de contração no sentido da força da fibra muscular.
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Figura 1

Ilustração do sentido das Pré-operatório. Pós-operatório 7 dias. fibras musculares.



 

Figura 2

Ilustração do sentido das Pré-operatório. Pós-operatório 7dias. fibras musculares.
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INTRODUÇÃO: Índice

Este trabalho demonstra a gradual mudança da abdominoplastia clássica para lipoabdominoplastia no serviço de
 cirurgia plástica “Dr. Ewaldo Bolivar de Souza Pinto” ao longo de quatro anos (2002-2005).

OBJETIVO: Índice

O objetivo deste trabalho é demonstrar a evolução da abdominoplastia no Serviço de Cirurgia Plástica “Dr Ewaldo
 Bolivar de Souza Pinto”, evidenciando a mudança progressiva da abdominoplastia clássica para a
 lipoabdominoplastia no tratamento cirúrgico abdominal, bem como a padronização da mesma como técnica de
 eleição do Serviço a partir de 2004.

CASUÍSTICA E MÉTODO Índice

Foi realizado um estudo retrospectivo em 351 pacientes, operados exclusivamente por residentes no Serviço de
 Cirurgia Plástica “Dr Ewaldo Bolivar de Souza Pinto”, no período de 2002 a 2005, analisando dados referentes à
 abdominoplastia clássica e lipoabdominoplastia.
 No gráfico 1 podemos observar o acréscimo no número de 
 lipoabdominoplastias comparado ao de abdominoplastias no decorrer dos anos.

RESULTADO(S): Índice

Em 2002, (41 cirurgias abdominais) houve cinco complicações: duas pequenas necroses de retalho, dois casos de
 seroma e um caso de hematoma em pacientes operados segundo a técnica clássica.
 No ano de 2003 foram realizadas 57 cirurgias abdominais. Ocorreram seis complicações na abdominoplastia clássica
 (duas pequenas necroses de retalho, três seromas e um hematoma). Não houve nenhuma complicação nos casos de



 lipoabdominoplastia.
 Durante 2004, 112 cirurgias abdominais foram realizadas (88 lipoabdominoplastias e 24 abdominopastias clássicas).
 Houve dez complicações, sendo elas: uma epiteliólise de umbigo, dois casos de seroma, uma necrose de retalho e
 uma deiscência de sutura na abdominoplastia clássica. Nas lipoabdominoplastias ocorreram: uma infecção de ferida
 operatória, duas pequenas necroses de retalho e dois casos de seroma.
 Foram realizadas 146 cirurgias abdominais no ano de 2005, sendo elas: 130 lipoabdominoplastias e 16
 abdominoplastias clássicas. Houve 16 complicações, entre elas: duas necroses de umbigo, três pequenas necroses
 de retalho, duas epiteliólises, cinco casos de seroma e um caso de hematoma nas lipoabdominoplastias. Já na
 abdominoplastia clássica, ocorreram três complicações: uma deiscência de sutura central, um caso de seroma e um
 de hematoma. 

CONCLUSÃO: Índice

Nas 351 cirurgias abdominais realizadas no serviço de cirurgia plástica “Dr. Ewaldo Bolívar de Souza Pinto”, nos
 últimos 4 anos (2002- 2005) foi encontrado um total de 10,54% de complicações. Quando comparados os dados das
 complicações referentes a cada técnica cirúrgica empregada, percebeu-se uma menor incidência de complicações
 com a lipoabdominoplastia (7,75%) em comparação com a abdominoplastia clássica (15,96%) (Gráfico 2). 
 Nas abdominoplastias clássicas, as maiores complicações foram o seroma e a necrose de retalho com 6,72% e
 4,20% de incidência, respectivamente. Estas também foram as maiores complicações em lipoabdominoplastias,
 porém em uma menor proporção: seromas (3,01%) e necroses de retalho (2,15%), como evidenciado no gráfico 3.
 Ao término deste estudo constatou-se que a lipoabdominoplastia é uma técnica cirúrgica com bons resultados e de
 fácil execução, mesmo para cirurgiões em formação. Mostrou-se uma técnica segura, desde que se siga a
 padronização, respeitando o descolamento seletivo e preservando os vasos perfurantes, evitando a tração e a
 manipulação excessiva do retalho. Apresenta um menor índice de complicações pós-operatórias quando comparada
 à abdominoplastia clássica realizada no mesmo serviço. Em decorrência destes resultados, lipoabdominoplastia
 tornou-se a técnica preferencial para o tratamento cirúrgico do abdômen no Serviço de Cirurgia Plástica “Dr. Ewaldo
 Bolívar de Souza Pinto” a partir de 2004.
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Número de cirurgias realizadas no período de 2002 a 2005

 

Figura 2

Número de cirurgias X Incidência de complicações

 

Figura 3

Incidência de complicações por técnica cirúrgica



ABORDAGEM ATUAL EM RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA

|  OBJETIVO  |  BIBLIOGRAFIA  |

AUTOR:

FRANCISCO BITTENCOURT

CO-AUTORES:

VINICIUS FREITAS
PRESPER FEVES DAHER FILHO
RODRIGO FEDERICO
EWALDO BOLÍVAR DE SOUZA PINTO

INSTITUIÇÃO:

SERVIÇO DE CIRURGIA PLÁSTICA ‘DR. EWALDO BOLIVAR DE SOUZA PINTO’.

Avenida Ana Costa ,120 Santos SP CEP 11060-200. 
 E-mail: chi.co@terra.com.br
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OBJETIVO: Índice

Discutir as indicações de reconstrução, abordando prós e contras de cada técnica.e mostrando dissecções em cádaver
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Retalho TRAM: dissecação em cadáver

 

Figura 2

Pedículo do TRAM em cadáver

 

Figura 3



Dissecação de Grande dorsal em cadáver
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DESCRITOR(ES):

IMPLANTES, SILICONE, MAMA

INTRODUÇÃO: Índice

Existem pacientes com excesso de pele e tecido mamário abundante, porém de consistência flácida, com resultados
 estéticos das mamoplastias redutoras que muitas vezes deixam a desejar. Algumas dessas pacientes voltavam ao
 consultório médico solicitando a colocação de implante mamário, o que nos fez perceber a necessidade de realizar a
 mamoplastia redutora e colocação de implante mamário num mesmo procedimento cirúrgico em casos selecionados.

INDICAÇÃO: Índice

A mamoplastia redutora com inclusão de implante é indicada para pacientes que apresentam moderada a grande
 flacidez de pele com pequena ou moderada hipertrofia mamária. A colocação de um implante, em geral de 135 a 175
 cc, associado a redução da mama, proporcionará um pólo superior com mais volume e melhor projeção.

TÉCNICA: Índice

A redução mamária baseia-se nas técnicas de Pitanguy e Strombeck.
 A marcação do ponto “A” baseia-se nos conceitos de Pitanguy. Os pontos “B” e “C” são determinados por
 pinçamento digital e marcados cerca de 4,5 cm abaixo do ponto “A” e os pontos “D” e “E 5,5 a 6 cm abaixo dos
 pontos “B” e “C”. A distância “B-C” varia de 2 a 6 cm conforme o quanto se deseja ressecar. A distância “D-E” pode
 ser semelhante à distância “B-C”, maior ou ainda “zero”. Desta forma, as linhas “B-D” e “C-E” podem ser paralelas,
 ou apresentar alguma angulação externa. Duas linhas são traçadas medial e lateralmente unindo os pontos “D” e “E”
 ao sulco inframamário, evitando, assim, a formação de “orelhas de cachorro” (Figs. 1 e 2) . O formato do desenho
 resultante lembra um buraco de fechadura. 
 Marca-se a aréola com areolótomo e realiza-se a manobra de Schwartzmann na área pré-marcada até um ponto
 pouco abaixo da linha “B-C”. Realiza-se a incisão no sulco inframamário e descola-se a glândula, desinserindo-a do
 músculo peitoral maior. Resseca-se o pólo inferior da mama e uma porção em formato de quilha na região
 retroareolar, já considerando o implante que se pretende usar e cuidando-se para não deixar o retalho muito fino
 (Fig. 3). Reposicionamos a aréola na posição previamente marcada. 



 Realiza-se a inclusão do implante de silicone redondo, de perfil alto e com revestimento de poliuretano (Figs 4). Com
 o implante posicionado, ressecam-se possíveis excessos de pele e fecha-se a incisão em dois planos (Fig 5). O uso
 de dreno de aspiração contínua é rotina, permanecendo por cerca de 1 a 2 dias.

RESULTADO(S): Índice

Em pacientes selecionados, os resultados são bons, com alto índice de satisfação da paciente e do cirurgião. Observa-
se boa projeção mamária e pólo superior com bom volume. A substituição de parte do parênquima por implante de
 silicone permite dar às mamas consistência mais firme com forma e volume adequados aos anseios das pacientes.
 Os resultados são duradouros, pois o efeito da liposubstituição glandular ao longo do tempo é amenizado pela
 presença do implante mamário.
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Marcação hipetrofia leve braços levantados

 

Figura 2



Marcação hipetrofia moderada braços levantados

 

Figura 3

Aspecto após ressecção do tecido adiposo correspondente ao volume do implante

 

Figura 4



Colocação do implante

 

Figura 5

Aspecto final
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INTRODUÇÃO: Índice

A orelha proeminente ou “em abano” ocorre quando há um aumento do ângulo escafoconchal ou um aumento na
 altura da parede posterior da concha ou a combinaçäo dos dois, podendo ser uni ou bilateral.
 Das malformaçöes da orelha, a mais encontrada é a orelha em abano, que ocorre durante a 12ª a 16ª semana de
 gestaçäo, quando a anti-hélix falha em dobrar, e a hélix fica saliente. 
 Múltiplas técnicas foram descritas ao longo dos anos para a correção apropriada e natural da orelha proeminente
 buscando a natureza tridimensional e complexa da orelha humana. Os avanços em otoplastia tornaram possível não
 somente fixar as orelhas posteriormente, mas também melhorar a sua forma, reduzir seu tamanho e torná-las mais
 simétricas.
 Finalmente, a técnica a mais simples que pode obter o efeito máximo deve ser empregada. 
 Apresentamos uma técnica de otoplastia com ressecção de concha por via anterior, enfraquecimento da anti-helix
 com incisões parciais e pontos de Mustardé. Sem fixação da concha na mastóide.

TÉCNICA: Índice

• O paciente é colocado em posição de decúbito dorsal horizontal sob sedação ou anestesia geral.
 • Assepsia e antissespia com PVPI degermante.
 • Colocação de campos estéreis com proteção de couro cabeludo
 • Marcação Cirúrgica da Orelha:
 - Realiza-se uma marcação com azul de metileno da anti-helix evidenciando-se as cruras que deverá ser
 enfraquecida e a marcação da hipertrofia da concha que será retirado por via anterior.
 - Marcação de um fuso de pele em região retro-auricular distando aproximadamente 2 - 3 mm do sulco.
 • Infiltração com solução padrão (1:200.000) em região do fuso retroauricular e em região anterior da concha.
 • Realizado ressecção do fuso de pele e descolamento amplo em toda porção retro-auricular e hemostasia com
 eletrocauterio.
 • Incisão conservadora da pele em região anterior e ressecção do excesso de cartilagem conchal (1-2 mm) dando a
 quebra da mola de cartilagem e dobramento conchal. (fig 1)



 • Sutura da incisão anterior com mononylon 6-0 observando-se que não há excesso de pele. (fig 1A)
 • Descolamento da pele e enfraquecimento da cartilagem da anti-helix com agulha 30 x 7 (fig.2)no mínimo 03
 incisoes parciais entrando com o bisel paralelo a anti-helix e voltando perpendicular com diérese sem transfixar a
 cartilagem.
 • Realizacão de Pontos de Mustardé (tres) (fig. 3) com mononylon 5-0 recomponso-se a anatomia da anti-helix sem
 necessidade de fixação na mastóide evitando-se possível lesao nervosa pelo descolamento da concha.
 • Síntese da pele com pontos intradermicos de mononylon 5-0 observando-se que não há tensão da sutura devido
 ao bom descolamento posterior. (fig. 4)
 • Modelagem da cartilagem com tiras de compressa de gase e capacete com atadura crepe por 2 (dois) dias.
 A complicacao pos-operatoria imediata mais comum da otoplastia é a formacao de hematoma, que requer
 tratamento meticuloso imediato.
 Geralmente, se o paciente queixa-se de aumento persistente de dor sob o curativo, deve-se suspeitar de hematoma.
 Se houver a presenca de um hematoma, este deve ser drenado imediatamente e o paciente deve iniciar
 antibioticoterapia oral para diminuir a incidencia de pericondrite. 
 Correcao inadequada, distorcao de contorno, e correcao assimetrica sao os resultados indesejados mais comuns em
 otoplastia.
 Apesar de algum grau de retroprotusao ser esperado com a maioria das tecnicas de otoplastia, isso é
 particularmente comum e significante quando suturas definitivas sao usadas por si só para reconstruir a orelha.

CONCLUSÃO: Índice

De forma a obter melhores resultados estéticos, somos favoráveis a técnicas que incluem excisão de cartilagem e
 ressecção do excesso de concha. Além disso, evitando-se complicações como hematoma e lesão nervosa, não
 realizamos liberação da concha nem pontos de fixação na mastóide. Este é um procedimento cirúrgico simples que
 provém bons e confiáveis resultados, diminuindo a chance de recorrência da deformidade.
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Sutura da concha com pontos de nylon 6-0
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enfraquecimento da cartilagem da anti-helix com agulha 30 x 7
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Pontos de Mustardé
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Aspecto final



LINFOCITOMA CÚTIS: RELATO DE UM CASO.
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INTRODUÇÃO: Índice

Os pseudolinfomas ou hiperplasias linfóides cutâneas são lesões inflamatórias da pele que simulam clínica e/ou
 histologicamente um linfoma maligno. Caracterizam-se por uma reação linfoproliferativa benigna, rara e de etiologia
 pouco conhecida. Sua origem está relacionada com a doença de Lyme, uso de fármacos como a fenitoína,
 acunputura, picada de insetos, vacinações, tatuagens, cicatrizes de herpes zoster e em muitos casos é idiopática.

RELATO: Índice

Paciente B.R.J de 59 anos de idade, negro, nascido e residente em Guarujá-SP, Brasil. Deu entrada em nosso
 ambulatório em 05/06/06 com história de aparecimento de lesão de 2 cm de largura por 3 cm de comprimento em
 região frontal de couro cabeludo há 3 meses sem sintomas de prurido ou dor local. Realizado Biópsia incisional, cujo
 anatomo patológico foi caracterizado por Linfocitoma Cutis ( Fig. 1 e Fig. 2).

OBJETIVO: Índice

Relato de caso para a comunidade científica de uma afecção cutânea benigna, rara, que pode simular um linfoma de
 células B e em raro casos progressão para linfoma cutâneo maligno (0.5-1%).

Índice

O linfocitoma cútis ou pseudolinfoma de Spiegler-Fendt é uma afecção linfoproliferativa B que clinicamente se
 manifesta em forma de uma ou mais lesões do tipo nodular.
 È uma enfermidade rara que pode aparecer em qualquer momento da vida mas é mais comum em adultos jovens e
 tem predominâcia pelo sexo feminino na proporção de 3:1.
 Clinicamente se trata de uma hiperplasia linfóide secundária a uma estimulação antigênica prolongada na zona em
 que se localiza o tumor. Preferencialmente se localiza na face e membros superiores. Normalmente se trata de lesão
 única, nodular ,elevada, de forma arredondada, de diâmetro variável (1 a 5 cm), de cor violácea, de superfície



 uniforme, não descamativa e não aderida a planos profundos. São sempre assintomáticas. A disseminação é rara e
 este caso recebe o nome de linfocitoma cútis miliar.
 A princípio é necessário recorrer a estudo hispatológico para confirmação diagnóstica podendo-se lançar mão da
 imunohistoquímica se necessário.
 O diagnóstico diferencial se faz com linfoma cutâneo, leishmaniose cutânea, nevus de Spitz, xantogranuloma juvenil,
 hemangioma, carcinoma basocelular e outros tumores dérmicos.
 O curso é crônico e pode durar meses a anos e tem uma pequena tendência a resolução espontânea sem deixar
 cicatriz residual. A infiltração com corticóides, criocirurgia, PUVA terapia, radioterapia e cirurgia são realatados como
 opções terapêuticas para aqueles casos que requeiram, por algum motivo, um tratamento imediato.

DISCUSSÃO: Índice

Como já mencionado anteriormente o linfocitoma cútis pode simular um linfoma de células B , tanto histológica como
 clinicamente. È necessário diagnóstoco preciso dessas lesões para uma orientação terapêutica e prognóstica
 corretas. Sua importância se vale, ainda que em casos esporádicos,na possibilidade de evolução para um linfoma
 cutâneo em pacientes com lesões prévias nos mesmos locais onde foram diagnosticadas como hiperplasia linfóide
 beigna.
 Conclui-se que mesmo tratando-se de uma patologia benigna é necessário acompanhamento destes pacientes por
 longo prazo, a fim de diagnosticar e tratar precocemente os raros casos necessários.
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DESCRITOR(ES):
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INTRODUÇÃO: Índice

Estudo retrospectivo de mamoplastias de aumento realizadas em nossa clínica, visando definir o perfil das pacientes
 submetidas a este procedimento e as complicações decorrentes do uso de implantes de poliuretano e texturizados
 utilizados. Com o objetivo de reduzir a contratura capsular, os implantes com cobertura de poliuretano surgiram
 como alternativa em 1970, reduzindo expressivamente esta complicação1. Nos anos 1980 surgiram os implantes
 texturizados com a mesma finalidade, obtendo-se resultados semelhantes.
 Neste trabalho os implantes de poliuretano foram padronizados para casos com ptose e flacidez mamária por
 acreditar que há uma maior adesividade aos tecidos circunjacentes, evitando maior ptose do implante3, 4.

Índice

Foram selecionadas 137 pacientes submetidas a mamoplastia de aumento sendo utilizados 71 implantes texturizados
 (51,72%) e 66 de poliuretano (66%) entre 2002 e 2004. Foram excluídas as pacientes que tiveram procedimentos
 associados, como mastopexia ou as que tiveram seus implantes trocados. Foram analisadas variáveis como
 tabagismo, número de gestações, idade, cor, estado civil, volume e tipo do implante, presença de ptose ou flacidez
 mamária. As vias de acesso foram sulco mamário (56%) e periareolar (46%).

RESULTADO(S): Índice

Observamos um caso (1,63%) de contratura capsular com implantes texturizados, não havendo ocorrência com os de
 poliuretano. Nestes últimos, encontramos três casos (2,19%) de seromas que, no entanto, tiveram achado cirúrgico
 de líquido sero-sanguinolento ao redor dos implantes, decorrente de possíveis hematomas liquefeitos e degradados.

DISCUSSÃO: Índice

A maioria de nossas pacientes é branca (98,27%), casada (48,27%), multípara (59,49%) e não tabagista (87,07%).



 Contratura capsular foi verificada apenas em implantes texturizados, enquanto que seromas foram relacionados ao s
 de poliuretano. O achado cirúrgico de sangue localizado em área restrita no interior das cápsulas trouxe-nos o
 questionamento dos pequenos hematomas na loja mamária como possíveis causadores de tais complicações (fig.1 e
 2). Conclui-se que ambos os implantes são bons e possuem resultados semelhantes.
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INTRODUÇÃO: Índice

O membro inferior tem função de sustentação e locomoção do ser humano.Sua forma cilíndrica cujo diâmetro diminui
 gradativamente até chegar ao pé, possui vascularização cutânea de padrão variável o que torna esta região mais
 susceptível as complicações e dificuldade no tratamento. Nós cirurgiões devemos escolher as melhores alternativas
 terapêuticas frente ao trauma dos membros inferiores, pois a perda da função do membro inferior produz grande
 redução da qualidade de vida e produtividade do indivíduo, impossibilitando-o de exercer suas atividades do dia-a-
dia.

MATERIAL E MÉTODO Índice

Relato de caso de paciente masculino,12 anos, vítima de atropelamento com evolução de duas horas. Apresentava
 grande perda de partes moles em região inguino-escrotal esquerda e coxa esquerda, estável hemodinamicamente e
 sem comorbidades. Foi levado ao centro cirúrgico onde foi lavado a ferida, desbridado, realizado sutura por planos e
 cuidados pós operatório como antibióticoterapia endovenosa, curativos e imobilização no leito.

RESULTADO(S): Índice

Paciente evoluiu com necrose do retalho, realizado desbridamento do tecido necrótico e enxertia precoce (sétimo dia
 )com bom resultado.

DISCUSSÃO: Índice

Levou-se em consideração a enxertia cutânea precoce com a própria pele do retalho descolado, porém poderia levar
 à infecção local pela contaminação existente e piora do paciente. Por ser paciente jovem acreditava-se que a
 vascularização do retalho descolado fosse viável, o que não aconteceu, pois o pedículo do retalho era inferior, dano
 celular abundante e amplo descolamento.
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RESUMO: Índice

Baseado em um estudo experimental utilizando a força magnética entre dois corpos, um imã e uma placa metálica
 devidamente adaptados à anatomia do rebordo orbitário inferior e do globo ocular respectivamente, criamos um
 antagonista aos movimentos pendulares involuntários do nistagmo.
 Devido à complexidade no tratamento do nistagmo e ausência de uma técnica cirúrgica satisfatória, essa nova
 abordagem consegue reduzir a amplitude dos movimentos involuntários e ainda permite a movimentação quando
 voluntária, ou seja, não existe a fixação estática do globo ocular, mas sim uma redução dos movimentos pela ação
 da força magnética.
 Esses procedimentos foram realizados em centro cirúrgico, sob anestesia geral, sendo o cirurgião plástico
 acompanhado pelo oftalmologista que fixa a placa a conjuntiva bulbar, enquanto o primeiro fixa o imã ao rebordo
 orbitário.
 Os pacientes submetidos a este procedimento apresentaram melhora clínica quanto à acuidade visual e postura
 cervical.

INTRODUÇÃO: Índice

Nistagmo são abalos do globo ocular ao se movimentar no sentido horizontal e vertical. O nistagmo reflete um
 distúrbio ou desequilíbrio numa complexa rede neuronal que envolve as vias visuais, os labirintos, influências
 proprioceptivas provenientes dos músculos do pescoço, os núcleos vestibulares e cerebelares, a formação reticular
 do tronco cerebral pontino e os núcleos oculomotores. Devido a complexidade dos agentes causais e da dificuldade
 de tratá-lo, faz-se necessário procedimentos que atuem diminuindo a movimentação anormal do globo ocular .
 Diversos métodos terapêuticos foram empregados para conter a amplitude destes abalos. O método de contato
 material direto utiliza músculos e fios elásticos presos a esclera tendo como desvantagem a vinculação do material e
 o olho levando a interferências mecânicas de tecidos vivos e neoformações cicatriciais .
 O presente trabalho transporta um estudo experimental utilizando uma fixação móvel contínua e sem contato
 oferecida pela força magnética entre dois corpos.Tal estudo foi realizado no ano de 2000 envolvendo 54 cobaias de
 coelho, os implantes foram testados quanto as reações fisiológicas do material implantado, força de atração



 magnética, tipo de fixação e resposta clinica da fixação. Baseamo-nos nestes dados para a utilização na espécie
 humana.

CASUÍSTICA E MÉTODO Índice

Foram realizadas quatro fixações de conjuntos de placas magnéticas em dois pacientes um do sexo masculino com 23
 anos e outro do sexo feminino, caucasianos portadores de nistagmo pendular congênito, os quais foram submetidos
 a registro fotográfico dinâmico do nistagmo; eletronistagmografias pré e pós operatórias e exames oftalmológicos
 para acuidade visual .
 As placas foram confeccionadas com imã de terra rara (Neodímio, ferro e boro) recobertos com níquel medindo 5
 mm de diâmetro por 2,5 mm de altura , envoltos por 2 chapas de ouro maciço uma de 10 micrometros envolvendo a
 parte anterior do imã e outra medindo 35 micrometros desde a base do imã até o ápice encontrando a chapa
 anterior.
 Os pacientes foram submetidos à anestesia geral, com entubação orotraqueal, a anti-sepsia foi feita com clorexidina
 sabão, infiltração anestésica e com marcaína a 0,5 % e adrenalina a 1/200000 5 ml em cada pálpebra inferior . A
 incisão foi feita a 3 mm do rebordo ciliar, medindo 4 cm de comprimento, o descolamento foi feito supra muscular
 até o rebordo orbital, o periósteo foi incisado e rebatido 1 cm inferiormente e entrando dentro do assoalho da órbita
 por mais ou menos 1,5 cm , criando assim uma loja com base fixa para a inclusão da placa magnética, que ficou
 com os seus limites determinados pelo assoalho inferiormente e o periósteo e a gordura periorbitária superiormente,
 evitando com isso contato direto entre as placas do assoalho e a conjuntival.
 A fixação do implante na borda do rebordo orbitário foi feita através de parafusos de titânio auto rosqueantes. A
 placa foi recoberta com o periósteo suturado com mononylon 5-0. Os tecidos moles foram aproximados com
 mononylon 5-0 e a pele restaurada com pontos intradermicos de mononylon 5-0.
 A placa escleral foi implantada pela oftalmologia através de descolamento da esclera, anteriormente á inserção do
 músculo reto inferior FIGURA . A placa foi fixada com cola de cianoacrilato em sua base e fios de seda 10-0 em
 pontos fenestrados nas bordas da placa.figuras do slide

RESULTADO(S): Índice

Os pacientes foram avaliados clinicamente tendo já no pos operatório imediato melhora significativa dos movimentos
 pendulares. A posição do pescoço outrora inclinada, posição que é comum nos casos de nistagmo, agora se
 centraliza e o olhar fixa melhor o ponto principal. O paciente após 15 dias referiu melhora da visão para longe.
 O exame oftalmológico demonstrou melhora dos parâmetros de dioptria e a eletronistagmografia FIGURA ELETRO
 demonstrou melhora dos traçados em todos os movimentos oculares.Dados de acuidade 

DISCUSSÃO: Índice

O Nistagmo não é uma patologia freqüente, porém causa distúrbios visuais e estéticos de difícil resolução.
 O método apresentado mostrou-se extremamente eficaz no tratamento do nistagmo no que tange ao
 comprometimento da movimentação ocular. A utilização do magnetismo como força antipendular controlou a
 movimentação anormal do globo ocular, limitando a amplitude da movimentação do globo ocular sem, no entanto,
 fixar estruturas nobres ou promover compressão dos tecidos.
 Mantendo uma distância entre as duas placas, a mobilidade e a visão lateral; para cima e para baixo ficam
 preservadas.
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INTRODUÇÃO: Índice

Existem técnicas que associam a lipoaspiração com a abdominoplastia, por exemplo, a lipoabdominoplastia com
 descolamento seletivo e a mini-lipoabdominoplastia. No entanto, existem pacientes em que a flacidez e o excesso de
 pele não são suficientes para uma lipoabdominoplastia e a mini-lipoabdominoplastia resultaria em um resultado
 insuficiente, restando um excesso de pele supra-umbilical. O objetivo deste trabalho é apresentar uma variação
 intermediária entre as duas técnicas acima.

TÉCNICA: Índice

 Iniciamos a marcação da incisão supra-púbica com extensão semelhante à de uma lipoabdominoplastia, com 10 a 12
 cm de extensão horizontal supra-púbica e 3 a 5 cm de traçado oblíquo de cada lado, em direção às cristas ilíacas
 (Fig.1). Como parâmetro, demarcamos duas linhas de excisão de pele (lipoabdominoplastia e mini-
lipoabdominoplastia). Após a marcação, a região abdominal é infiltrada com solução salina com adrenalina a
 1:1.000.000. A lipoaspiração é realizada em abdome superior, flancos e abdome inferior. Após a incisão supra-
púbica, iniciamos o descolamento do abdome inferior acima da fáscia de Scarpa, até a cicatriz umbilical (Fig.2). Neste
 ponto, fazemos o isolamento do pedículo umbilical (Fig.3). Segue-se com o descolamento de um túnel na linha
 média do abdome superior, entre as bordas internas dos músculos retos abdominais, preservando os vasos
 perfurantes. Neste ponto procede-se à plicatura parcial ou total dos músculos retos abdominais, quando necessária.
 A ressecção do excesso de pele é feita tracionando-se o retalho para baixo, e removendo-se o suficiente, não se
 atingindo a cicatriz umbilical (Fig. 4). A onfaloplastia é realizada com a “técnica em estrela” (Fig. 5). Então, procede-
se ao fechamento com duas camadas de sutura não-absorvíveis. O fechamento do orifício que corresponde à cicatriz
 umbilical resulta em uma cicatriz mediana de 3 a 4 cm na região supra-púbica entre o neo-umbigo e a cicatriz supra-
púbica(Fig. 6).

MATERIAL E MÉTODO Índice



Foram operados 25 pacientes no período entre julho de 2003 e julho de 2006. A mini-lipoabdominoplastia ampliada
 foi realizada em casos que não havia pele suficiente para a realização da lipoabdominoplastia convencional, nos
 quais a flacidez cutânea estava mais localizada na região infra-umbilical e pouco na região justa supra-umbilical. A
 maioria (18 casos) era portadora de estrias e cicatrizes inestéticas infra-umbilicais.

RESULTADO(S): Índice

Os resultados são considerados bons, levando-se em conta as limitações da técnica e a cicatriz mediana infra-
umbilical resultante. O retalho abdominal e o púbis se acomodam melhor devido à espessura uniforme do retalho em
 conseqüência à lipoaspiração proporcionando uma cicatriz horizontal menor e sem tensão.

DISCUSSÃO: Índice

A mini-lipoabdominoplastia ampliada representa uma opção adicional para os casos intermediários, com resultados
 superiores aos da mini-lipoabdominoplastia, evitando o excesso de pele residual supra-umbilical, o qual leva à
 insatisfação dos pacientes. No entanto, há uma cicatriz adicional, localizada no abdome inferior. Por isso, deve-se ter
 indicação restrita e discutida com o paciente, com melhor aceitação quando há grande quantidade de estrias no local
 dessa cicatriz resultante.

REFERÊNCIA(S) BIBLIOGRÁFICA(S) OU BIBLIOGRAFIA: Índice
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Figura 1

Marcação da técnica.

 

Figura 2



Descolamento do abdome inferior acima da fáscia de Scarpa.

 

Figura 3

Isolamento do pedículo umbilical.

 

Figura 4



Ressecção do excesso de pele sem atingir a cicatriz umbilical.

 

Figura 5

Incisão da pele para onfaloplastia: “Técnica em estrela”.

 

Figura 6



Resultado Final: Cicatriz mediana supra-púbica.
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INTRODUÇÃO: Índice

Existem diversas alterações maxilares que exigem uma correção através de osteotomias estéticas da maxila. Para a
 realização destas osteotomias, existe um tempo comum a todas elas, que é a via de acesso, ou seja, incisão extensa
 desde a região mediana até o 2º molar, com exposição ampla incluindo a fossa piriforme, crista nasal e cartilagem
 quadrangular (1). Em 1993, De Souza Pinto desenvolveu uma incisão em zetaplastia no frênulo labial para
 tratamento do músculo depressor do septo nasal e alongamento do lábio superior (2). O objetivo do atual estudo
 vem a ser a utilização da incisão em zetaplastia no frênulo labial como alternativa de via de acesso alternativa para a
 realização das septoplastias e osteotomias estéticas no tratamento craniofacial do terço médio da face, permitindo
 um alongamento associado do lábio superior.

MATERIAL E MÉTODO Índice

O estudo foi desenvolvido através da dissecação de cadáveres frescos realizados no Serviço de Verificação de Óbitos
 da cidade de São Paulo. Foi dissecado um total de 20 cadáveres de morte não traumática, sem alterações
 anatômicas na região estudada. Do total, foram dissecados 16 homens e 4 mulheres, com faixa de idade entre 42 e
 93 anos, média de 55,65. O acesso para a dissecação foi realizado por uma incisão em forma de zetaplastia no freio
 labial superior e utilização de uma tesoura de ponta redonda para exposição dos músculos da região nasolabial. Na
 região inferior à crista da maxila, foi realizada a abertura do periósteo e dissecação subperiostal com descolador de
 Converse da região central da maxila, entre os dentes caninos superiores e exposição da porção caudal do septo
 nasal. Na seqüência, foi realizada a dissecação subpericondral da cartilagem septal bilateralmente, assim como
 dissecação de parte do septo ósseo correspondente ao vômer, e lâmina perpendicular do osso etmóide e acesso do
 septo nasal e assoalho narinário, com posterior cruzamento dos retalhos da zetaplastia.

RESULTADO(S): Índice



Do total de pacientes estudados, em 16 casos (80%) obtivemos ampla exposição maxilar, do septo e fossa piriforme
 sem intercorrências. Em 4 casos (20%), necessitamos ampliar a incisão para conseguir uma exposição adequada das
 áreas citadas.

DISCUSSÃO: Índice

Através deste tipo de abordagem é possível o amplo acesso à região maxilar e septo nasal e, com a associação de
 uma zetaplastia no frênulo labial superior, há a possibilidade de se promover um alongamento do lábio superior,
 tratando em um mesmo tempo cirúrgico, várias alterações descritas na literatura relacionadas ao
 hipodeselvolvimento do terço médio da face (como desvio septal, encurtamento maxilar antero-posterior,
 retroposicionamento do lábio superior e asas nasais alargadas) (1,3).

CONCLUSÃO: Índice

A via de acesso desenvolvida oferece uma boa alternativa para que o cirurgião craniofacial possa abordar e tratar o
 hipodesenvolvimento do terço médio da face e tratamento das alterações relacionadas.
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Marcação em “Z” na mucosa oral

 

Figura 2

Visão do descolamento
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Aparência antes do acesso intra oral

 

Figura 4

Aparência após realização do acesso intra oral
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INTRODUÇÃO: Índice

O tricoblastoma é tumor anexial raro e benigno originário no folículo piloso, composto em sua maioria de células
 germinativas. Ocorre mais freqüentemente no couro cabeludo e face, podendo ser único ou múltiplo e mais
 raramente, em qualquer parte do corpo exceto nas palmas, solas, região ungueal e mucosas.

Índice

Paciente do sexo feminino, com 74 anos de idade, branca, natural de SP, procedente de Guarulhos com uma lesão
 nodular no lábio superior junto ao sulco nasal esquerdo há alguns meses.
 Clinicamente a paciente apresenta uma lesão nodular, com aproximadamente meio centímetro de diâmetro, limites
 precisos, contornos regulares e cor esbranquiçada de superfície brilhante, além de algumas telangiectasias. 
 Foram feitas as hipóteses diagnósticas de carcinoma basocelular e tumor de anexo.
 A lesão foi totalmente extirpada por incisão e sutura simples, com 2 milímetros de margem de segurança. O exame
 anatomopatológico revelou um tricoblastoma
 e não houve recidiva do nódulo até 2 anos após a cirurgia.
 Motivo da apresentação raridade da doença e semelhança com epitelioma basocelular.

DISCUSSÃO: Índice

Em 1962 Headington( 2 ) descreveu um tumor benigno mesenquimal, epitelial no qual o desenvolvimento folicular foi
 parcialmente destruído. O tumor foi chamado de tumor anexial tricogênico. O diagnostico diferencial do
 tricoblastoma inclui o tricoepitelioma solitário e o epitelioma basocelular nodular. 
 Clinicamente o tricoblastoma se caracteriza por apresentar tamanho variável entre 1 a 10 cm de diâmetro e afetar
 igualmente ambos os sexos, em idades compreendidas entre 22 e 85 anos. Quanto a sua localização, tem uma
 predileção pelo couro cabeludo e face, ainda que existam em varias outras localizações
 Histopatologicamente se caracteriza por ser uma neoplasia simétrica usualmente orientada em forma vertical,



 constituída por um componente epitelial sem continuidade direta com a epiderme, porém alguns casos podem estar
 relacionados a um ou mais infundíbulos foliculares. O componente epitelial é constituído por células basalóides, com
 núcleos com monomorfos redondos ou ovais, sem atipia evidente. 
 É comum achar estruturas císticas infundibulares, focos de calcificações e depósitos de melanina, sendo estes
 últimos mais freqüentes em tricoblastomas grandes e em especial encontrados sobre nevos sebáceos.
 O principal diagnóstico diferencial é o epitelioma basocelular. Com qual possui características histopatológicas mais
 comuns, como por exemplo, ambos são neoplasias constituídas por células germinativas foliculares, os nódulos
 podem ser grandes ou pequenos, muitos deles com bordas rombas, e as células periféricas dos nódulos tendem a se
 ficar próximas.
 A diferença entre os dois é a ausência de diferenciação ou de pilhas cordas foliculares alongadas na maioria vasta
 nos epiteliomas basocelulares. 
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DESCRITOR(ES):
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INTRODUÇÃO: Índice

Através dos tempos, a mama tem sido o centro de expressão máxima da feminilidade, sendo um elemen¬to
 importante no equilíbrio psicossocial da mulher.
 Além de ser um órgão funcional importante, a mama feminina deve ser considerada como uma estrutura com um
 considerável significado psicológico.
 A sensação de ausência de um corpo normal desenvolve muitas vezes um complexo de inferioridade em relação à
 sua própria imagem e traz uma difi¬culdade de adaptação social e profissional. 
 Ao longo do tempo foram utilizados materiais como parafina, próteses de marfim, óleos, gordura de cadáver,
 retalhos autólogos locais, esponjas de diferentes composições, silicone lí¬quido ou gel. Nos últimos anos, os
 implantes mamá¬rios de silicone gel coesivo revestidos de material texturizado ou poliuretano, de consistência mais
 espessa, são os de escolha. O intuito é restabelecer a harmonia corpo¬ral em pacientes portadoras de hipoplasia ou
 ausência de tecido mamário e de deformidades constitucionais ou adquiridas.
 Assim como cobertura, conteúdo, e formato, o volume dos implantes também tiveram modificações com o passar do
 tempo, seguindo tendências culturais e de época. O objetivo deste trabalho é relacionar o volume das próteses de
 mama colocadas no ambulatório de cirurgia plástica da UNISANTA entre os anos de 2001 a 2006. 

Índice

Os autores deste trabalho realizaram uma análise estatística retrospectiva dos volumes de implantes de mama de
 perfil alto com gel coesivo empregados em 286 pacientes entre o período de agosto de 2001 a agosto de 2006.. A
 média de idade foi de 24,7 anos e a idade das pacientes variou de 18 a 36 anos. As pacientes foram submetidas a
 mamoplastia de aumento por razões estéticas e a maioria dos implantes (83%) foi colocado no plano sub glandular e
 com incisões no sulco infra-mamário (92,4%).

RESULTADO(S): Índice



No primeiro período (fig.01), foram implantadas 40 próteses em 20 mulheres; no segundo (fig. 02), 34 implantes em
 17 pacientes; no terceiro (fig.03), 47 cirurgias com 94 próteses; no quarto período (fig.04), 64 mulheres receberam
 128 implantes, e no último, foram 156 próteses em 78 pacientes, totalizando realizadas 226 cirurgias, 452 implantes
 introduzidos.

DISCUSSÃO: Índice

A casuística evidenciou um aumento progressivo no número de mamoplastias de aumento a partir do terceiro
 período, ou seja, a partir de agosto de 2003. Tambem houve um acréscimo quanto ao volume utilizado ao longo dos
 anos, com diferença significativa do volume de implantes mais colocados em 2001 se comparados aos volumes mais
 introduzidos em 2006. Tal distinção poderia ser explicada por tendências culturais e de época, considerando a
 preferência atual é cada vez maior por mamas mais volumosas.
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Estatística dos implantes mamários no primeiro período

 

Figura 2

Estatística dos implantes mamários no segundo período
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RESUMO: Índice

O carcinoma verrucoso é um carcinoma de células escamosas que raramente acomete a região maxilar, sendo mais
 comum na cavidade oral e na laringe. Relatamos um caso de carcinoma verrucoso extenso em antro maxilar que foi
 tratado com ressecção através da incisão de Weber-Fergunson e radioterapia.

INTRODUÇÃO: Índice

O carcinoma verrucoso é causa de controvérsias em relação a sua apresentação clínica, diagnóstico e tratamento
 desde que foi descrito em 1948 por Ackerman 1.Na região maxilar 3,6,7,8,9, esse tumor é raro e normalmente só é
 diagnosticado tardiamente e em fases avançadas9.
 É uma neoplasia de epitélio escamoso, queratinizado, com dobras, bem diferenciado e possui baixa malignidade.
 Pode ser confundido com benigno devido as suas características histológicas10. 

Índice

CPC, brasileira, 50 anos, do sexo feminino, apresentando-se com uma lesão papilomatosa intra-nasal, ulcerada
 unilateral à direita, que com sintomas de obstrução nasal, dor intensa e diminuição da acuidade visual e desvio
 lateral do olho direito, há aproximadamente dois anos.
 O exame radiológico simples revelou uma opacificação completa do seio maxilar direito, sem sinais de erosão óssea.
 A tomografia mostrou uma completa opacificação do maxilar à direita e do antro, expansão para o seio maxilar e
 órbita à direita com uma pequena erosão óssea em região maxilar. (Fig. 1 e Fig 2). 
 A paciente foi em (17/05/04) encaminhada para a cirurgia, sendo feita uma limpeza total da região antral e retirada
 de uma grande massa, que ocupava a região do antro maxilar, e se estendia pela cavidade nasal e órbita,
 comprimindo o globo ocular direito. Foi também drenada uma grande quantidade de secreção amarelada que
 envolvia o tumor e a região maxilar, seguida uma curetagem óssea dessa região e lavagem com soro fisiológico. O
 exame histológico revelou um Carcinoma epidermóide verrucoso (grau I), infiltrando o plano ósseo focalmente, com



 a margem nasal livre e a margem antro-maxilar insuficiente (Fig. 3, Fig. 4, Fig. 5 e Fig. 6).

DISCUSSÃO: Índice

O tratamento do carcinoma verrucoso vem sido discutido desde que foi descrito por Ackerman 1 em 1948, e seu
 manejo ainda continua controverso. 
 A ressecção cirúrgica é atualmente, o método mais utilizado e que fornece os melhores resultados. Lesões
 precocementes diagnosticadas podem ser retiradas e curadas somente com a cirurgia. Porém, na maioria dos outros
 casos, a radiação proporciona um melhor pós-operatório mesmo com as margens negativas 16.
 A quimioterapia tem sido adicionalmente empregada, isoladamente ou em combinação com radioterapia paliativa,
 para casos de tumores irressecáveis. 14
 O tratamento para esses raros tumores ainda continua controverso e sujeito a novas observações clínicas.
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Figura 1

CT pré-operotória, mostrando erosão óssea e compressão de órbita direita.

 

Figura 2



CT mostrando uma massa no antro maxilar direito, invadindo a cavidade nasal.

 

Figura 3

(HE:40x) Transição entre epitélio queratinizado e intensa papilomatose com a neoplasia.

 

Figura 4



(HE:40x) Neoplasia epitelial bem diferenciada, formando blocos que atingem o córion.

 

Figura 5

(HE:100x) Foto microscópica apresentando ilha de células tumorais no corion, sugerindo invasão.

 

Figura 6



(HE:400x) Grande aumento de neoplasia mostrando discreto pleomorfismo nuclear e escassas mitoses.
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INTRODUÇÃO: Índice

O avanço no tratamento e nos recursos para abordar feridas complexas gerou inúmeras opções terapêuticas, entre
 elas o surgimento do uso de pressão negativa (VAC) como uma das mais promissoras. Diversas publicações relatam
 o uso da pressão negativa em curativos de feridas de difícil cicatrização com excelentes resultados e como cobertura
 de áreas que receberam auto-enxertia. As feridas traumáticas agudas com avulsão de pele são comuns, mas por
 vezes subestimadas, sendo por essas razões tratadas de forma inadequada, por longo período e com alto custo.

RELATO: Índice

Paciente, 68 anos, vítima de acidente automobilístico em dezembro de 2006. Apresentava lesão traumática em
 membro superior direito, tipo corto-contusa em antebraço com perda de substância local (pele e tecido celular
 subcutâneo), sendo o comprometimento em diferentes níveis de profundidade e atingindo quase a totalidade da
 circunferência braquial em algumas áreas. O paciente recebeu primeiro atendimento no Hospital mais próximo,
 sendo depois transferido para Hospital de grande porte na cidade do Rio de Janeiro.
 Realizados debridamentos cirúrgicos com curativo oclusivo, com pressão negativa continua de 125 mmHg (VAC),
 com intervalos que variaram de 2 a 4 dias. Ao final de 14 dias, a ferida estava pronta para receber o enxerto, sendo
 a área doadora a coxa esquerda e o enxerto utilizado do tipo parcial com aproximadamente 0,8 mm obtido com
 dermátomo elétrico. O sistema VAC foi utilizado sobre a área enxertada por sete dias. Removido curativo com pega
 total do enxerto. 

DISCUSSÃO: Índice

 Nakayama foi o primeiro a sugerir utilização de pressão negativa para curativos de enxertos de pele.
 Argenta e outros introduziram o aparelho de fechamento assistido a vácuo VAC para o tratamento de feridas

 crônicas e outras de difícil cicatrização.



 O uso do VAC em feridas agudas traumáticas tem as seguintes finalidades principais: remoção de edema; diminuir a
 contaminação bacteriana; proteger contra agentes externos; reduzir o uso de analgésicos; acelerar a formação de
 tecido de granulação. A pressão negativa, além de ser indolor para o paciente, alonga as células tornando-as umas
 mais próximas das outras. Essa distorção ocasiona a multiplicação das células epiteliais formando tecido de
 granulação, aumenta a circulação sanguínea e diminui as possibilidades de hematoma e seroma. 

CONCLUSÃO: Índice

O tratamento adequado em feridas traumáticas agudas com avulsão de pele necessita debridamentos agressivos,
 remoção de tecidos não viáveis e cobertura da área cruenta com enxerto de pele. A utilização do curativo VAC
 mostrou benefícios, com ganhos substanciais de conforto para os pacientes, com menor número de troca de
 curativos e do desconforto inerente, além da redução global de custo.
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INTRODUÇÃO: Índice

Infecções por Micobactérias de crescimento rápido (MCR) podem envolver praticamente qualquer tecido, órgão ou
 sistema do corpo humano, sendo mais freqüente o acometimento da pele e do subcutâneo. Essas infecções
 geralmente se apresentam como abscessos piogênicos, com reação inflamatória aguda e supuração, ou evoluem
 lentamente, com inflamação crônica, formação de nódulos, ulceração, formação de loja e fistulização. O curso da
 doença é variável, sendo mais freqüente a evolução crônica progressiva, com raros casos de cura espontânea. A
 suspeita normalmente é levantada devido à falta de resposta aos antibióticos mais utilizados no tratamento de
 patógenos habituais de pele. 
 O diagnóstico etiológico é feito pela análise microbiológica de tecidos e secreções demonstrando a presença do
 organismo.
 O tratamento das infecções causadas por MCR inclui, muitas vezes, uma abordagem cirúrgica associada ao uso de
 antibiótico, dependendo da susceptibilidade dos patógenos isolados e das manifestações clínicas.
 A antibioticoterapia empírica, conforme os achados da literatura, para M. abscessus pode ser realizada utilizando-se
 claritromicina. Pode ser necessária a associação de um aminoglicosídeo, nos casos de acometimento sistêmico ou de
 imunossupressão.

RELATO: Índice

Paciente do sexo feminino, 32 anos, relatando Mamoplastia Redutora e Lipoaspiração em região torácica lateral,
 realizada em outro serviço em Janeiro de 2007, procurou-nos apos segundo mês de pós-operatório referindo lesões
 inflamatórias nodulares com presença de flutuação que vinham sendo tratadas como seroma, sendo inclusive
 puncionadas repetidamente. Relatava ainda a piora progressiva, com surgimento de lesões ulceradas nas áreas de
 cicatriz e torácica lateral com saída de secreção amarelada não purulenta. 
 Após exame físico, realizamos coleta de material para cultura e optamos por iniciar antibioticoterapia com



 Macrolídeo. Apesar do resultado negativo da cultura, a paciente apresentou melhora com o tratamento farmacológico
 mantido por três semanas, porém sem resolução total do quadro.
 Com a suspensão do antibiótico, agora no terceiro mês de pós-operatório, a recidiva das lesões nos fez suspeitar de
 um possível caso de micobacteriose. A paciente foi então submetida a desbridamento cirúrgico em Abril de 2007
 onde se realizou o esvaziamento de tecido mamário esquerdo que se apresentou friável com áreas de parênquima
 liquefeitas além de lesões nodulares com saída de secreção amarelada por toda área de lipoaspiração prévia.
 Enviamos o material colhido para análise histopatológica e cultura no Instituto Noel Nutels onde obtivemos a
 confirmação da presença da micobactéria. 
 Iniciamos então antibioticoterapia especifica, esquema tríplice, claritromicina, etambutol e terizidona (terapêutica
 fornecida pelas unidades referenciadas pela Secretaria Estadual de Saúde-RJ).
 No quinto mês de pós-operatório da cirurgia inicial, uma ressonância nuclear magnética revelou possível foco em
 região infraclavicular direita. A paciente foi então reoperada, sendo necessária a ressecção de parênquima mamário
 em mama direita. Segue em acompanhamento ambulatorial. 

DISCUSSÃO: Índice

No Brasil, são raros os casos descritos de infecções cutâneas por Micobactérias de crescimento rápido (existem
 alguns relatos, mas a maioria não é publicada). Até Maio de 2007, existiam 665 casos notificados na cidade do Rio
 de Janeiro, sendo apenas sete ocorridos em Cirurgia Plástica, abrangendo cirurgias de lipoaspiração e mamoplastia
 de aumento com inclusão de implantes de silicone. O reconhecimento precoce dessas lesões para um correto
 diagnóstico ainda é um desafio.

CONCLUSÃO: Índice

A mamoplastia redutora, ainda não apresenta relatos na literatura que cursem com a complicação descrita, o que nos
 levou a aventar a hipótese de provável contaminação durante manobras de refinamento, como lipoaspirações
 regionais para melhoria do contorno mamário. O objetivo desse trabalho, através de um relato de caso, é alertar,
 divulgar e orientar os colegas cirurgiões plásticos para os cuidados no reprocessamento dos instrumentais cirúrgicos,
 principalmente as cânulas de lipoaspiração e moldes de silicone.
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DISCUSSÃO: Índice

Os retalhos locais são facilmente confeccionados em pacientes mais velhos devido ao excesso de pele e se tornam
 um desafio naqueles pacientes que apresentam menor quantidade de tecido circunjacente disponível.
 Funcionalmente, os retalhos são superiores aos enxertos porque resultam em cicatrizes com pouca ou nenhuma
 contratura associada. Para a utilização efetiva destes, é necessário que o Cirurgião Plástico entenda os princípios de
 geometria, biomecânica cutânea e anatomia. 
 O retalho rombóide, também conhecido como retalho de Limberg, foi descrito em 1946 por Alexander A. Limberg.
 Desde sua descrição até os dias de hoje sofreu inúmeras modificações, como a descrita por Dufourmental, que
 alteram as linhas originais. O retalho Tri-Limberg pode ser considerado uma extensão ao original feita pelo próprio
 autor e consiste na conversão de um defeito circular em hexágono e, a partir deste, são criados três retalhos
 rombóides. É importante lembrar que o hexágono proporciona seis retalhos rombóides, dos quais apenas três serão
 executados, alternadamente (FIG. 1-6). Trata-se de um retalho cutâneo de rotação com suprimento sanguíneo ao
 acaso. 
 Um aspecto importante deste retalho é a ausência de abulamento que ocorre comumente naqueles retalhos
 circulares. Em contraste com os retalhos circulares o retalho aqui descrito apresenta ângulos e linhas retas com uma
 geometria que permite incisões precisas e fechamento da ferida que resulta em cicatrizes lineares predizíeis. 
 Os autores concluem que esta técnica é segura e quando bem executada torna-se uma boa opção de reconstrução
 de grandes defeitos.
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INTRODUÇÃO: Índice

É bem conhecido que o traumatismo de face é a principal causa de defeitos ósseos orbitários. Dependendo da
 localização do defeito e do diâmetro, existem várias formas de reconstrução do assoalho orbitário utilizando –se de
 diferentes materiais com vantagens e desvantagens entre esses. O exato formato da órbita é difícil de se
 restabelecer em defeitos maiores devido à complexa anatomia tridimensional da cavidade orbitária .

Índice

Os casos ocorreram durante o ano de 2006 e foram atendidos no Instituto de Cirurgia Plástica Santa Cruz . Foram
 incluídos nesse trabalho 3 pacientes que apresentavam defeitos grandes de assoalho orbitário ( >= 2 cm ),de
 dimensões progressivamente maiores e reconstruídos com tela de titânio. Foram realizados estudos tomográficos no
 período de 2 meses de pós operatório que incluiu cortes axiais, coronais e sagitais e também documentação
 fotográfica do paciente. Através das imagens foi estudado a posição da tela de titâneo, as dimensões orbitárias e a
 repercussão clínica no pós operatório.

RESULTADO(S): Índice

No primeiro caso a tomografia computadorizada evidenciou um posicionamento adequado da tela de titâneo. No
 segundo e no terceiro caso, o estudo tomográfico evidenciou uma posição horizontalizada da tela de titânio e os
 volumes orbitários dos lados afetados estavam nitidamente aumentados, especialmente no último.

DISCUSSÃO: Índice

No primeiro caso uma boa porção óssea posterior do assoalho da órbita estava íntegra o que permitiu uma melhor
 aposição da tela de titânio guiada e sustentada por essa porção óssea remanescente. Assim, conseguiu-se
 restabelecer uma posição inclinada da placa mais semelhante à anatomia óssea original cônica. No segundo caso a
 ausência de um suporte posterior bem definido para a placa resultou em um posicionamento plano da mesma . Tal



 fato implicou na evidência no pós operatório de enoftalmia. No terceiro caso a ausência completa do assoalho tornou
 a reconstrução ainda mais complexa tendo se observado além da posição da tela horizontalizada, um aumento
 significativo do volume orbitário.Tal fato resultou em uma enoftalmia mais severa que se associou à queixa de
 diplopia no pós operatório.

CONCLUSÃO: Índice

A porção posterior do cone orbitário quando preservada é fundamental, pois serve como guia para a reconstrução
 .Em defeitos progressivamente maiores que se estendem para a região posterior do cone, a simples aposição de
 uma tela de titânio não restabelece a conformação original da órbita podendo se relacionar a alterações clínicas no
 pós operatório.
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INTRODUÇÃO: Índice

A trombose venosa profunda (TVP) se mantém como uma das mais freqüentes complicações peri-operatórias e uma
 das mais importantes causas de morbi-mortalidade em pacientes cirúrgicos. Sua mais temida complicação, a
 embolia pulmonar (EP), é a maior causa de mortalidade em cirurgia plástica. O presente trabalho avalia
 retrospectivamente a incidência de TVP em uma população de pacientes submetidas à abdominoplastia por
 cirurgiões em treinamento, procurando relacionar possíveis fatores causais e confrontar resultados com os números
 encontrados na literatura.

MATERIAL E MÉTODO Índice

Foram analisados de forma retrospectiva, prontuários de 84 pacientes submetidos à dermolipectomia abdominal
 isoladamente e em associação com outras cirurgias em um período de dois anos. Os procedimentos foram realizados
 por médicos residentes sob supervisão. Os pacientes foram avaliados quanto à idade, índice de massa corpórea
 (IMC), comorbidades, tabagismo, tempo cirúrgico, presença de cirurgias associadas, tipo de anestesia, volume de
 hidratação intra-operatória e tempo de internação.

RESULTADO(S): Índice

O tempo cirúrgico médio foi de 332 minutos (5,5 horas), com 71,4% de cirurgias associadas. Ocorreram três casos
 de TVP de veias dos membros inferiores, sendo o diagnóstico confirmado com ultrassom com mapeamento duplex. O



 tempo cirúrgico médio nos casos com TVP foi de 396 min (19,3% acima da média), e, em todos esses casos houve
 cirurgias associadas. O tempo médio do diagnóstico foi de 10,66 dias de pós-operatório e o único sintoma
 apresentado foi dor local na panturrilha. Não houve casos de EP.

DISCUSSÃO: Índice

Encontrou-se uma prevalência de 3,57% de TVP, consideravelmente maior que a encontrado na literatura (em torno
 de 1%). Tal discrepância poderia estar relacionada a diversos fatores como ao aumento do tempo cirúrgico, a
 ausência de uso de profilaxia com aparelhos de compressão pneumática e medicamentosa, a freqüência de cirurgias
 associadas (71,4%) e até mesmo à pequena amostra do estudo. A freqüência de sinais e sintomas relacionados ao
 quadro de TVP foi extremamente baixa, sendo dor na panturrilha o único sintoma relevante.

CONCLUSÃO: Índice

A TVP se mantém como uma importante complicação em abdominoplastias. Tempo cirúrgico mais longo e cirurgias
 associadas podem estar relacionadas com maior incidência de TVP. Ultrassom com duplex se mostrou um exame de
 grande importância no diagnóstico precoce.
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Tabela 2: Comparação da média das variáveis tempo cirúrgico e hidratação intra operatória entre o grupo total e o
 grupo com TVP:

 



Figura 3

Gráfico: Cirurgias associadas 1. Lipoaspiração de flancos 2. Lipoaspiração de abdome e flancos 3. Lipoaspiração
 grande 4. Mamoplastia redutora 5. Mamoplastia de aumento
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RESUMO: Índice

O polimetilmetacrilato (PMMA) é um implante cutâneo inabsorvível sintetizado no início do século XX na Alemanha,
 tendo sido amplamente utilizado na área médica sob a forma de próteses (próteses ortopédicas, implantes
 intraoculares na oftalmologia e próteses para o aumento facial na cirurgia maxilofacial) e desde 1989 como
 microesferas injetáveis para correção de deformidades de partes moles 1,2,3.Dentre as correções de partes moles
 pode-se aplicar o PMMA para preenchimento de deformidades nasais. Sua utilização para remodelamento do nariz,
 entretanto, deixa esse material em posição justacartilaginosa, o que suscitou o estudo do efeito deste procedimento
 sobre a cartilagem humana.

MÉTODO Índice

O trabalho foi submetido ao comitê de Ética do Hospital Universitário Pedro Ernesto(HUPE) e aprovado sob nº 1477-
CEP/HUPE. Foram estudados no Serviço de Cirurgia Plástica do HUPE 13 pacientes(seis mulheres e sete homens) com
 idade compreendida entre 18 e 77 anos, portadores de orelha proeminente por excesso de cartilagem conchal . Foi
 injetado 0,2 ml de Newplastic® atrás da cartilagem conchal direita, aguardado período mínimo de 6 meses e
 realizada a otoplastia pela técnica excisional 4. As amostras de pele, contendo o PMMA, aderida à cartilagem foram
 enviadas em bloco para análise histopatológica5.

RESULTADO(S): Índice

O estudo histopatológico das amostras de pele e cartilagem enviados demonstrou fagocitose das microesferas pelos
 macrófagos em 13 pacientes(100%), infiltrado celular mononuclear em 8(61%), formação de tênue cápsula fibrosa
 englobando os macrófagos fagocitando as microesferas em7(53,8%), presença de células gigantes em 5 (38%) e
 pericôndrio e cartilagens normais em 13(100%).

DISCUSSÃO: Índice



Cada microesfera foi fagocitada por um macrófago.O infiltrado celular mononuclear mínimo presente não determinou
 qualquer alteração pericondral ou cartilaginosa. As traves fibrosas delgadas formadas mantiveram o material na
 posição infiltrada. Não houve extrusão do material no período avaliado.Conclusão: As microesferas de PMMA
 demonstraram comportamento inerte nos seres humanos estudados, não sendo observada resposta inflamatória,
 extrusão ou lesão da cartilagem e pericôndrio nos pacientes estudados.
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INTRODUÇÃO: Índice

Com a violência urbana cada vez maior e com as freqüentes guerras entre a policiais e os traficantes nos morros,
 muitos inocentes são vítimas de balas perdidas sendo algumas delas de alta velocidade. Esse trabalho é um relato de
 caso de fístula oro-cervical após PAF cervical com destruição de assoalho de boca, explosão de mandíbula e sua
 reconstrução imediata pela plástica e buco-maxilo. Entre as complicações dessas reconstruções por PAF temos as
 fístulas oro-cutâneas. Fístulas oro-cutâneas são por vezes muito difíceis de serem tratadas principalmente após
 grandes cirurgias de cabeça e pescoço como ressecções de tumores ou como seqüelas após radioterapia cervical.
 Entre as opções terapêuticas temos desde o tratamento conservador até os retalhos cervicais e de cavidade oral.

MATERIAL E MÉTODO Índice

Foi acompanhado caso de 1 paciente que deu entrada na emergência do Hospital Geral de Bonsucesso em março de
 2006 com múltiplas lesões por armas de fogo sendo que apresentava explosão da mandíbula e de assoalho da boca
 devido a lesão por projétil de arma de fogo de alta velocidade. Paciente foi operado da parte torácica e abdominal
 pela cirurgia geral enquanto a cirurgia plástica e a buco-maxilo se encarregavam de reconstruir lesão de pescoço e
 mandíbula. A mandíbula foi fixada e todo o assoalho da boca foi reconstruído em 3 planos com fios não absorvíveis
 na parte muscular e absorvíveis na parte subcutânea.

RESULTADO(S): Índice

Paciente ficou com dreno tipo aspirativo saindo por contra-incisão e que foi retirado sem aviso prévio à equipe
 médica pela odontologia no segundo dia pós- operatório quando foi inclusive orientado a comer dieta livre. Paciente
 desenvolveu fístula oro-cervical que foi tratada conservadoramente com dieta oral zero, dieta enteral por sonda de
 Dubb-Hoff, clavulanato de potássio 875mg 12/12h e octreotide 0,5ml/h por 14 dias. Após esse período paciente não
 apresentava mais saída de secreção salivar pela fístula podendo reiniciar dieta oral gradativamente. Recebeu alta
 hospital após 4 semanas de internação com dificuldade de falar devido a uma traqueostomia.



CONCLUSÃO: Índice

A cooperação entre as diversas especialidades muitas vezes é necessária para resolver problemas complexos e deve-
se pedir ajuda para que não sejam cometidas iatrogenias. As fístulas são causadas geralmente por infecção, corpo
 estranho ou dificuldade de drenagem pela via principal e podem perpetuar-se devido a fluxo preferencial, não
 tratamento de infecção e tamanho da fístula maior que 4 cm. No paciente em questão houve um erro por parte da
 equipe da buço-maxilo que retirou dreno aspirativo e iniciou dieta oral livre para o paciente antes de entrar e contato
 coma equipe médica. A falta de comunicação interdisciplinar é outro grande problema que pode ser evitado para que
 complicações como essa sejam evitadas. O tratamento conservador usado nesse trabalho pode resolver a grande
 maioria das pequenas fístulas não complicadas, sendo que os retalhos sejam locais, cavidade oral ou à distância, são
 reservados para as seqüelas de radioterapia (radiodermites) ou fístulas oro-cervicais baixas ou extensas ressecções
 teciduais para cobertura de estruturas nobres.
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INTRODUÇÃO: Índice

A reconstrução nasal é a mais antiga das operações plásticas. Com a melhoria das ações preventivas de saúde e
 conseqüente diagnóstico mais precoce, as grandes ressecções nasais estão diminuindo cada vez mais a sua
 freqüência. Os casos de reconstruções parciais podem muitas vezes ser realizados através de procedimentos simples
 e criativos. Os tumores, em especial o carcinoma basocelular e o carcinoma epidermóide, constituem a principal
 indicação clínicocirúrgica das reconstruções nasais. 
 O objetivo deste trabalho foi demonstrar a variabilidade e confiabilidade do retalho nasogeniano realizado em 8
 pacientes diferentes no Hospital Geral de Bonsucesso no período de janeiro a julho de 2007.

MATERIAL E MÉTODO Índice

A avaliação dos casos foi realizada retrospectivamente através da análise de prontuários, sendo os parâmetros
 estudados os seguintes: a) sexo; b) idade; c) cor; d)
 indicação clínico-cirúrgica para reconstrução nasal; e) tamanho do defeito; f)localização e g) tipo de procedimento
 anestésico utilizado para realização da reconstrução nasal. 

RESULTADO(S): Índice

Dos 8 pacientes estudados 87,5% eram brancos e 12,5% pardos ou negros ; 87,5% das pacientes eram do sexo
 feminino e 12,5% masculino. A média de idade dos pacientes foi de 52 anos, sendo a principal indicação clínico-
cirúrgica para reconstrução nasal o carcinoma basocelular (100%). Em todos os casos foi realizado algum tipo de
 retalho nasogeniano, sendo 12,5% como forro para enxerto de asa nasal, 37,5% como nasogeniano superior, e 50%
 nasogeniano inferior. A subunidade estética nasal mais atingida foi o dorso nasal 50%, sendo seguida da asa nasal
 37,5% e da ponta nasal com 12,5%. A média do tamanho dos defeitos criados pós-ressecção foi de 2,07cm x 1,21
 cm sendo o maior defeito de 5, 4 cm x 3, 3 cm. Todos os retalhos foram realizados com anestesia local mais



 sedação.

CONCLUSÃO: Índice

O carcinoma basocelular foi o principal responsável pelos defeitos nasais em que se realizaram reconstruções
 parciais, Aproximadamente 93% dos carcinomas basocelulares ocorrem na cabeça e pescoço, e destes, 25%
 aparecem na pirâmide nasal, de forma que este indubitavelmente é o câncer mais comum da cabeça e pescoço.
 Em nosso estudo mostramos a variabilidade de posição para rotação de retalho nasogeniano para cobrir os defeitos
 causados pela exerese de lesões em dorso e asa nasal. Uma paciente ficou insatisfeita com o resultados de um
 retalho nasogeniano inferior conjunto com enxertia dermocartilaginosa de pavilhão auricular sendo re-operada com
 satisfação total. 
 Com este trabalho pretendemos mostrar que o retalho nasogeniano é um excelente retalho para reconstruções
 parciais do nariz. Cada reconstrução dependerá do local e do tamanho do defeito, da característica da pele e da
 forma do nariz do paciente, da familiaridade do cirurgião com determinados retalhos, bem como de sua criatividade
 no planejamento do ato operatório.
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INTRODUÇÃO: Índice

A reconstrução mandibular com o retalho fibular, após ressecção de tumores, é considerada por muitos autores a
 primeira opção nestes casos complexos. O planejamento das osteotomias da fíbula é de fundamental importância na
 obtenção de bons resultados. Para facilitar a moldagem do retalho apresentamos a opção da utilização de acrílico
 auto-polimerizável como modelo pré-operatório.

MATERIAL E MÉTODO Índice

No período de Janeiro de 2006 a Julho de 2007 foram realizadas seis reconstruções da mandíbula com retalho fibular.
 Em três pacientes foi confeccionado um molde acrílico do segmento mandibular a ser reconstruído previamente a
 cirurgia. No restante dos pacientes o molde não foi utilizado baseando as osteotomias em achados trans-operatórios.
 A técnica de dissecção do retalho foi seguida como descrito em outra publicação1. Foram avaliados dados quanto ao
 tempo de moldagem do retalho, tempo total da reconstrução e aspecto estético.

RESULTADO(S): Índice

Não houve perda de nenhum retalho. Cinco casos envolveram o arco central e um caso acometeu a hemi-mandíbula
 esquerda. Nos três pacientes da série onde não foi utilizado molde notou-se uma maior dificuldade na fixação do
 retalho ao remanescente mandibular devido o tamanho excessivo do mesmo. Os tempos de moldagem e total da
 reconstrução foram 120 ± 30 e 360 ± 120 minutos, respectivamente. Nos três casos onde se utilizou os moldes
 acrílicos, os tempos de moldagem e total da reconstrução foram 60 ± 30 e 240 ± 60 minutos. O resultado estético
 foi considerado bom em cinco casos e ruim em um caso.

DISCUSSÃO: Índice



A reconstrução da mandíbula após ressecção de tumores tem diversas dificuldades técnicas. O formato
 tridimensional, a espessura, a altura e a relação da mandíbula com a maxila devem ser levados em consideração
 para a reabilitação com implantes dentários. Além disso, retalhos vascularizados devem ser utilizados devido a
 irradiação adjuvante. O retalho fibular é o principal retalho utilizado na reconstrução mandibular. Apesar de sua fácil
 dissecção, há uma maior dificuldade em transformar um osso linear em uma estrutura de contorno complexo como o
 da mandíbula. Na literatura há diversas opções para facilitar a moldagem da fíbula como a pré-moldagem da placa
 de reconstrução2 e a utilização de moldes. Com o emprego dos moldes houve uma redução importante do tempo de
 moldagem do retalho bem como do tempo total da cirurgia. Quando avaliado o resultado estético da reconstrução
 não se notou diferença marcante entre os dois grupos de pacientes.

CONCLUSÃO: Índice

O uso de molde acrílico nas reconstruções mandibulares com retalho fibular reduz o tempo cirúrgico, porém não
 parece influenciar o resultado estético das mesmas.
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INTRODUÇÃO: Índice

A radioterapia é uma aliada de valor incontestável na cura da neoplasia mamária maligna, trazendo uma série de
 benefícios no controle loco-regional da doença. Não obstante, o tratamento radioterápico causa alguns efeitos
 adversos importantes, sendo que nos vasos sangüíneos ela pode causar lesão endotelial grave, muitas vezes
 gerando repercussões na vascularização de tecidos. 
 O retalho transverso do músculo reto abdominal (TRAM) é uma das principais opções para reconstrução mamária. O
 pedículo vascular do retalho TRAM é formado pela artéria e veia epigástrica superior, que se encontram no leito de
 irradiação do câncer de mama. 
 O objetivo desse trabalho foi observar as características dos vasos do pedículo do retalho TRAM através do uso de
 ecodoppler pré-operatório, analisando o fluxo sangüíneo e o diâmetro e comparando o lado irradiado com o não
 irradiado.

MATERIAL E MÉTODO Índice

Foram estudadas trinta e uma pacientes que procuraram o serviço de cirurgia plástica para reconstrução mamária.
 Todas foram submetidas a avaliação pré-operatória com exame de ecoddopler de vasos epigástricos superiores. O
 protocolo de avaliação ainda incluía a dose de irradiação que as pacientes foram submetidas.

RESULTADO(S): Índice

A idade dos pacientes variou de 36 a 72 anos, com média de 48,6 anos. Vinte e dois pacientes foram irradiados à
 direita e os 10 restantes à esquerda. As doses de irradiação foram de no mínimo 4020 cGy e de no máximo 5050
 cGy , com média de 4569,6 cGy. O diâmetro das artérias epigástricas superiores do lado irradiado teve uma
 variância de 1,7 a 5,3mm, com média de 2,36mm, já o lado não irradiado foi de 1,5 a 5,2mm, com média de
 2,39mm. Não houve diferença estatisticamente significativa entre o lado exposto à radioterapia e o lado não



 exposto. O fluxo sangüíneo foi normal em 30 pacientes, porém em um caso (3,2%) foi observada a diminuição do
 fluxo em artéria epigástrica superior submetida a irradiação prévia. (tabela 1 – em anexo)

DISCUSSÃO: Índice

A cirurgia de reconstrução de mama tem sofrido diversas mudanças ao longo dos últimos anos, com diversos
 aperfeiçoamentos sendo implantados. No que tange ao retalho TRAM, nos anos 80 praticamente só se utilizava o
 retalho bipediculado, baseado nas 2 artérias epigástricas superiores, sendo necessário o sacrifício dos 2 músculos
 retos abdominais causando grandes transtornos aos pacientes. Já nos anos 90 houve uma série de publicações
 advogando a favor da confecção do retalho monopediculado, baseado em uma única artéria epigástrica superior. Os
 resultados se mostraram muito satisfatórios e consistentes, e hoje em dia o uso do TRAM bipediculado é uma
 situação de exceção.
 O que se discute bastante ainda hoje é em relação à utilização do TRAM ipsilateral ou contra-lateral nos pacientes
 submetidos a irradiação prévia. Muitos estudos têm demonstrado a viabilidade do uso do pedículo ipsilateral ao
 campo irradiado. 

CONCLUSÃO: Índice

O exame de ecodoppler dos vasos do pedículo do retalho TRAM não mostrou diferenças de diâmetro e fluxo
 sangüíneo entre o lado irradiado e o não irradiado.
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Fotos do exame de ecodoppler da artéria epigástrica superior.
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INTRODUÇÃO: Índice

Os lábios conferem fundamental importância na expressão facial, articulação de determinados fonemas, contenção
 adequada do conteúdo da cavidade oral, proteção das estruturas bucais, estabilidade das arcadas dentárias, no
 desenvolvimento das estruturas ósseas da face durante a fase de crescimento, alem de ter fundamental papel na
 alimentação e no aspecto estético da face.
 As lesões de lábio inferior podem ser causadas por traumas, queimaduras, lesões neoplásicas, entre outras, podendo
 ser classificadas como simples ou complexos de acordo com a profundidade e comprometimento de estruturas labiais
 nobres.
 Devido ao seu papel funcional e estético, a lesão complexa dos lábios requer uma intervenção adequada para
 restaurar o equilíbrio funcional causado pela perda deste.

RELATO: Índice

Paciente K.L.T.A., 2 anos deu entrada apresentando lesão labial complexa por queimadura elétrica com
 comprometimento maior que 2/3 do lábio inferior. Sem outras comorbidades. Ao exame ausência de malformações
 congênitas, com fonação, estado nutricional, crescimento dentário, desenvolvimento físico e mental compatível com
 a idade.
 A conduta inicial foi o desbridamento químico utilizando Kollagenase r pomada durante 20 dias, respeitando a
 delimitação da lesão sem prejuízo aos tecidos viáveis. 
 A técnica utlizada foi o Retalho em Abano, descrito no ano de 1920 por Gillies, associado a um retalho da superfície
 inferior da língua para reconstruir o vermelhão do lábio.

RESULTADO(S): Índice

Os resultados são excelentes, com restauração da continência bucal, retorno da alimentação oral, sem prejuízo
 nutricional a paciente, fonação adequada, prejuízo mínimo a compreensão da fala, resultado estético aceitável,
 assimetria labial e microstomia mínima, passível de correção.

DISCUSSÃO: Índice

A reparação do lábio inferior é uma cirurgia complexa, por trazer a estigma estética. O retalho em abano descrito por
 Gillies, tendo como base os vasos labiais, um pouco de pele e tecido subcutâneo, trazendo pele e mucosa nasolabial
 para reconstrução, trouxe uma excelente perspectiva para a restauração da função labial de forma esteticamente



 aceitável.

CONCLUSÃO: Índice

O retalho em abano associado ao retalho de superfície inferior da língua é uma excelente opção para reconstrução de
 lábio inferior também em criança, pois restaura por completo as funções labiais, é esteticamente aceitável, contribui
 para o normal crescimento e desenvolvimento da face na criança, permite adequada nutrição via oral, mantendo
 continência bucal preservada e bom desenvolvimento da fonação.
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Figura 1

Lesão complexa de lábio inferior causado por queimadura elétrica. Foto pré desbridamento.
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A mesma lesão após desbridamento clínico.

 

Figura 3

Marcação para a confecção do Retalho em Abano de Gillies, 1920. Foto pré-operatória.
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Foto intra-operatório da confecção do Retalho em Abano

 

Figura 5

Foto pós operatória da confecção do Retalho em Abano, com especial atenção ao Retalho da superfície inferior da
 língua, reconstituindo o vermelhão do lábio.
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Foto do pós operatório após 75 dias da cirurgia.
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RESUMO: Índice

O uso de corticosteróides e de drogas imunossupressoras retarda a cicatrização de feridas. Apesar de extensa
 literatura corroborando esta afirmativa, não está totalmente elucidado todo o mecanismo pelo qual elas atuam neste
 processo. Apresenta-se um relato de caso de uma paciente com lúpus eritematoso sistêmico (LES) em uso de
 prednisona, cloroquina e ciclofosfamida (esta interrompida um mês antes e reintroduzida um mês após) submetida à
 mamoplastia redutora, a qual apresentou uma boa evolução cicatricial. Demonstra-se com o mesmo, que é possível
 a realização de cirurgias estéticas neste grupo de pacientes,desde que estes estejam bem orientados sobre os riscos
 envolvidos e que haja um bom planejamento pré / trans e pós operatório, bem como um indicação precisa, para o
 procedimento.
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Figuras 1,2 e 3. Fotos do pré-operatório
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Figuras 4,5 e 6. Fotos do pós-operatório



MASTOPEXIA COM A UTILIZAÇÃO DE IMPLANTE DE POLIURETANO:
 AVALIAÇÃO DE 50 CASOS CONSECUTIVOS.
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INTRODUÇÃO: Índice

A maior liberdade em exibir os corpos com silhuetas harmônicas, a aceitação das mamas como zonas erógenas, o
 “modelo de beleza ideal”, com proporções adequadas a cada tipo físico influenciaram bastante na evolução das
 mamoplastias. Isto se tornou mais evidente com a descoberta dos implantes de silicone. O objetivo deste trabalho é
 avaliar a utilização dos implantes de silicone nas mastopexias, observando a sua segurança na integridade dos
 tecidos mamários, na manutenção da sensibilidade areolar e no resultado estético

MATERIAL E MÉTODO Índice

A técnica foi utilizada em 50 pacientes entre julho/2003 e dezembro/2005. Avaliaram-se as cicatrizes quanto a sua
 qualidade e localização; a forma quanto à estética, a projeção da mama e a simetria das aréolas; a sensibilidade
 areolar; e função mamária

RESULTADO(S): Índice

Não houve intercorrências no trans-operatório. A lactação foi preservada nas pacientes (2%) que relataram gestação
 após as cirurgias. Houve recorrência precoce da ptose mamária (6%). Disestesias no complexo aréolo-mamilar foi
 resolvida espontaneamente a partir do 1º mês de pós-operatório. Foi conseguida uma estética mamária satisfatória.

DISCUSSÃO: Índice

A recindiva da ptose foi em decorrência do tamanho exagerado das próteses e resecção insuficiente de tecido
 mamário. Novos procedimentos foram necessários para as devidas correções, com evolução satisfatória. Com o uso
 da técnica, atingiu-se melhora da estética, com a manutenção da função e sensibilidade.

CONCLUSÃO: Índice

Neste trabalho, a técnica se mostrou segura, sendo uma excelente alternativa na prática atual da cirurgia plástica da
 mama.
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A INFLUÊNCIA DA VIA DE ACESSO AXILAR SUBFASCIAL PARA
 MAMOPLASTIA DE AUMENTO NA DETECÇÃO DO LINFONODO SENTINELA
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INTRODUÇÃO: Índice

A mamoplastia de aumento com implantes de silicone tornou-se o segundo procedimento cosmético mais realizado.
 Dentre as várias incisões possíveis, o acesso transaxilar ganhou popularidade devido aos ótimos resultados estéticos
 e o posicionamento da cicatriz em um local menos visível. Entretanto, o impacto futuro do procedimento nos padrões
 de drenagem linfática e na detecção do linfonodo sentinela (LS) permanece controverso. Até o presente, não há
 informações sobre a factibilidade da identificação do LS em pacientes com mamoplastia de aumento transaxilar
 prévia.

MÉTODO Índice

26 pacientes foram submetidas a mamoplastia de aumento transaxilar. O seguimento médio foi de 8,3 meses. Todas
 as pacientes foram submetidas a linfocintigrafia (LCG) com uma dose de 0.1 mCi de Dextran marcado com tecnécio-
99m uma semana antes (LCG-Preop) e 10 dias (LCG-Po10d) após a mamoplastia de aumento.

RESULTADO(S): Índice

A LCG-Preop foi bem-sucedida em todas as pacientes. O número médio de LS detectados foi de 2 por paciente
 (variando de 1 a 4) na axila direita e 2.2 (variando de 1 a 5) na esquerda. Na LCG-Po10d, a detecção do LS teve
 sucesso em 92.3%. O numero médio de LS detectados foi de 2.3 por paciente (variando de 0 a 7) na axila direita e
 1.8 (variando de 0 a 6) na esquerda. Em duas pacientes (7.6%) não se revelou o acúmulo de radioatividade na LCG-
Po10d. Comparando bilateralmente, o número de LS detectados (p = 0.838) e a captação dos LS (p = 0.067) entre a
 LCG-Preop e a LCG-Po10d não se observaram diferenças significantes. Não se notaram maiores complicações.

CONCLUSÃO: Índice



Os dados iniciais ilustram que a detecção do LS nos casos de mamoplastia de aumento transaxilar é factível em
 grande parte das pacientes. Estudos adicionais com seguimento a longo prazo são necessários para investigar a
 precisão da biópsia do LS em subgrupos de pacientes com câncer de mama e implantes mamários prévios.



VIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DOS RAMOS PERFURANTES DOS VASOS
 TORÁCICOS INTERNOS NA RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA IMEDIATA E TARDIA

 COM MICROCIRURGIA: ESTUDO ANATÔMICO E CLÍNICO.
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INTRODUÇÃO: Índice

Existe uma variedade de áreas receptoras úteis para reconstrução mamária com retalhos livres, e a seleção correta
 permanece uma decisão importante para o cirurgião. Dentre os principais pedículos, as desvantagens dos vasos
 mamários internos são a necessidade de ressecção da cartilagem costal e o impedimento de sua utilização futura em
 uma possível revascularização miocárdica. Os objetivos deste estudo são reduzir a morbidade e procurar vasos
 receptores alternativos.

MATERIAL E MÉTODO Índice

O estudo anatômico e a experiência clínica com os ramos perfurantes da artéria mamária interna como sítios
 receptores na reconstrução imediata e tardia, possibilitou aos autores descrever os principais parâmetros e a
 prevalência dos vasos. Um total de 32 regiões paraesternais de 16 cadáveres frescos foram usadas. A localização e
 os componentes dos ramos perfurantes da mamária interna foram medidos e realizada análise histomorfométrica.
 No estudo clínico, 36 pacientes foram submetidas a 38 retalhos da perfurante da epigástrica inferior (DIEP) e 02
 retalhos da perfurante da artéria glútea superior (S-GAP), sendo 31 imediatas e 4 bilaterais. Os vasos receptores
 foram avaliados.

RESULTADO(S): Índice

No estudo anatômico havia 22 vasos perfurantes, com 14 (63.6%) no 2° espaço intercostal (EIC) e 11 (50%) com
 uma artéria e veia. A média dos diâmetros interno e externo das artérias perfurantes foi 598.48 μm (± 176.68) e
 848.97 (± 276.68) μm respectivamente. No estudo clínico, 13 (32.5%) anastomoses bem-sucedidas foram
 realizadas nos ramos perfurantes da mamária interna (2° EIC e 3° EIC) com 12 DIEP e 1 S-GAP. Todas as cirurgias



 foram reconstruções imediatas. Um caso de trombose venosa imediata e um de avulsão do pedículo durante o
 modelamento do retalho foram observados.

CONCLUSÃO: Índice

Este estudo anatômico e clínico demonstrou que o uso dos ramos perfurantes da artéria mamária interna como sítios
 receptores representa um avanço na reconstrução mamária com retalhos livres. Entretanto, não é uma técnica
 reprotutível e aplicável em todas as pacientes. O planejamento pré-operatório entre o mastologista e o cirurgião
 plástico é crucial para preservar os principais ramos perfurantes durante a mastectomia. O procedimento não foi
 demonstrável nas reconstruções tardias.As principais vantagens do uso dos perfurantes da mamária interna como
 sítio receptor são a preservação dos vasos mamários internos para uma possível futura cirurgia cardíaca, a
 prevenção de deformidades torácicas e a redução do tempo operatório pela menor extensão da dissecção.



ANÁLISE DA RESISTÊNCIA DA APONEUROSE NOS PONTOS DE FIXAÇÃO DA
 TELA DE MARLEX NA ÁREA DOADORA APÓS UTILIZAÇÃO DO RETALHO

 MUSCULAR DE RETO ABDOMINAL
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IMAGENS:

Figura 1



Tabela 1. Quantidade de tensão aplicada ao dinamômetro para rasgar as fascias.

 

Figura 2

Tela de Marlex (em amarelo) fixada à lâmina anterior do músculo reto abdominal.

 

Figura 3

Tela de Marlex (em amarelo) fixada à junção das lâminas anterior e posterior do músculo reto abdominal



 

Figura 4

Ponto simples de Nylon “ 0” fixado na lâmina anterior do músculo reto abdominal em três níveis no abdômen
 testados: supra-umbilical, umbilical e infra-umbilical.

 

Figura 5



Ponto simples de Nylon 0 fixado na junção das lâminas anterior e posterior do músculo reto abdominal em três níveis
 no abdômen testados: supra-umbilical, umbilical e infra-umbilical.

 

Figura 6



Dinamômetro preso a lâmina anterior da aponeurose pelo ponto simples de Nylon 0 sendo puxado na direção da linha
 Alba.



MICROSTOMIA PÓS-QUEIMADURA ELÉTRICA
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INTRODUÇÃO: Índice

Queimaduras elétricas da boca predominam na população infantil com faixa etária ao redor de 2 anos e são lesões de
 tratamento difícil e controverso, que muitas vezes incluem tratamento cirúrgico e o uso de órteses. O presente
 trabalho tem como objetivo propor uma alternativa aos modelos tradicionais de órteses que muitas vezes são caras,
 complexas e pouco práticas.

RELATO: Índice

Paciente de 2 anos , sexo feminino, vítima de queimadura elétrica em boca acometendo lábios superior, inferior e
 comissuras labiais foi atendida no Hospital da Clínicas da FMUSP 2 meses após o trauma e após ter sido atendida em
 outra instituição. Apresentava microstomia grave com grandes repercussões estéticas, funcionais e sistêmicas
 (desnutrição e anemia). Foi submetida a ressecção da fibrose cicatricial com deslocamento e avanço da mucosa
 perioral e posterior colocação de órtese dinâmica externa em comissuras labiais, evoluindo com boa aceitação da
 órtese, recuperação ponderal e normalização dos níveis de hemoglobina.
 [Fig 1 e Fig 2]

DISCUSSÃO: Índice

Microstomia é uma seqüela relativamente rara após queimaduras. Seu manejo permanece controverso e pode incluir
 desde ressecções simples até técnicas complexas de enxertia cutânea e retalhos, passando pelo uso de órteses
 orais.
 Existem diversos modelos de órteses disponíveis, no entanto nenhuma foi capaz de satisfazer os requisitos
 preditores de sucesso clínico propostos por Josell et al.: 1) Ser simples, não traumática e barata 2) Facilidade de
 inserção e remoção, com mínimo desconforto ao paciente 3) Ser confortável ao paciente 4) Bem adaptável ao sítio
 de injúria 5) Facilmente ajustável ou modelável 6) Esteticamente satisfatório.
 O modelo proposto é facilmente colocado por um adulto e dificilmente retirado por uma criança e não requer matéria
 prima sofisticada, podendo ser feito com materiais amplamente utilizados no tratamento de queimados (malha



 elástica e termoplástico). Apesar de não haver consenso na literatura sobre qual o melhor tipo de órtese, o modelo
 proposto não se mostrou inferior em termos de resultados a outros tipos de órteses mais caros e complexos.
 [Figs 3, 4, 5 e 6]
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DESLIZAMENTO CONCHAL - UMA ALTERNATIVA NAS OTOPLASTIAS
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INTRODUÇÃO: Índice

Orelhas proeminentes apresentam duas alterações, em maior ou menor intensidade: apagamento da anti-hélice e
 hipertrofia da concha auricular. Para o tratamento da hipertrofia conchal, duas são as abordagens tradicionais:
 fixação da concha ao processo mastoideo com fio de sutura ou ressecção de cartilagem conchal, parcial ou total,
 associada ou não a fixação na mastóide das partes seccionadas.
 Neste trabalho, os autores realizam a redução da projeção da cartilagem conchal através de deslizamento conchal,
 apresentando resultados da técnica.

MATERIAL E MÉTODO Índice

A técnica é realizada através de incisão no sulco retroauricular, com descolamento da cartilagem conchal, apenas na
 porção a ser tratada. Incisa-se então a cartilagem, em espessura total, até 1 centímetro acima da projeção do sulco
 retroauricular. Segue-se com descolamento da face anterior da porção distal da cartilagem conchal, que desliza por
 sobre a parte proximal, que continua em sua posição original. Fixa-se as duas partes da cartilagem entre si, com
 mononylon 3-0, pontos separados, na posição desejada. Procede-se então ao tratamento das outras deformidades
 (anti-hélice, lóbulo) com as técnicas escolhidas e pertinentes.
 Sutura da pele com nylon 5-0, contínuo, e curativo oclusivo, tipo capacete, por 48 horas. Após a retirada do
 capacete, utilização de faixa levemente compressiva por até 1 mês. [Fig. 1 - Incisão na cartilagem conchal][Fig. 2 -
 Deslizamento da concha]

RESULTADO(S): Índice

a- paciente do sexo masculino, com 6 anos [Fig. 3 e Fig. 4]; b- paciente do sexo masculino, com 28 anos [Fig. 5]; c-
 paciente do sexo masculino, com 32 anos [Fig. 6]



DISCUSSÃO: Índice

A fixação da concha à mastóide através de sutura é uma técnica rápida, que não afeta a integridade da cartilagem,
 pórem com índice maior de recidiva da projeção auricular e com rotação de todo o pavilhão auricular, o que
 comumente leva à projeção inadequada de áreas previamente normais, como a raiz da hélice, e, por vezes, altera a
 posição da parte externa do conduto auditivo, levando a estreitamento do orifício deste conduto e até a alterações
 auditivas.
 A ressecção de cartilagem conchal, quando em excesso, diminui a tridimensionalidade do relevo auricular, com
 conseqüente aparência inestética do pavilhão. A ressecção em menor extensão permite uma redução da projeção,
 com menor recidiva, porém com irregularidades na linha de sutura das duas partes restantes da cartilagem.
 O deslizamento conchal permite o tratamento da hipertrofia da concha com descolamento mínimo, sutura sem
 tensão entre as partes da cartilagem seccionada, com justaposição de duas estruturas cartilaginosas, que aderem
 firmemente entre si, com presumido benefício no índice de recidivas. Mantém-se, ainda, a integridade e posição da
 "taça" cartilaginosa auricular em torno do conduto auditivo, evitando as alterações e estreitamentos desse orifício.

CONCLUSÃO: Índice

A técnica de deslizamento conchal é uma alternativa viável no tratamento das hipertrofias de concha auricular,
 podendo ser somada às opções atualmente existentes.
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INTRODUÇÃO: Índice

Apesar do sucesso inicial, as técnicas de transplante de tecido adiposo autólogo livre foram abandonadas e
 negligenciadas devido à sua baixa e imprevisível taxa de sobrevivência associada a introdução de materiais sintéticos
 de preenchimentos(1). Entretanto, com as melhorias técnicas desenvolvidas, a lipoenxertia volta a ser opção
 terapêutica no aumento do volume facial . 
 Entre as possíveis indicações da técnica, cabe ressaltar sua utilização em pacientes portadores de Atrofia Hemifacial
 Progressiva (Sd.Romberg), Esclerodermia em Coup D’sabre e traumas de face . 
 Neste trabalho apresentaremos 3 casos com etiologias diversas de atrofia hemifacial tratados com lipoenxertia
 autóloga.

MATERIAL E MÉTODO Índice

O preparo do enxerto foi realizado através da centrifugação do lipoaspirado por 3 minutos para separação do
 sobrenadante (sangue / SF / óleo).
 Foram avaliadas as taxas de complicações, o grau de satisfação dos pacientes e o número de procedimentos
 necessários para atingir o grau de satisfação esperado.
 Todos os pacientes foram operados pelo mesmo cirurgião.

RESULTADO(S): Índice



Caso 1 : Paciente de 36 anos , portadora de Atrofia Hemifacial Progressiva com acometimento de pele, subcutâneo,
 musculatura e ossos da face. Foram realizados 2 procedimentos de lipoenxertia com intervalos de 8 meses. (Fig. 1 e
 2)
 Caso 2 : Paciente de 31 anos, portadora de Esclerodermia em “Coup D’sabre”, com atrofia envolvendo
 principalmente pele e subcutâneo foi submetida a 3 procedimentos de lipoenxertia em um período de 2 anos. (Fig. 3
 e 4)
 Caso 3 : Paciente de 11 anos, vítima de trauma de face após queda de bicicleta aos 5 anos, evoluiu com celulite em
 hemiface direita e perda tecidual com atrofia hemifacial. Além da reconstrução palpebral e enxertia cervical foi
 submetida a 3 lipoenxertias faciais nos últimos 2 anos. (Fig 5 e 6)
 Não foram observadas complicações cirúrgicas relacionadas à lipoenxertia. Foram realizadas em média duas
 intervenções cirúrgicas por paciente com intervalos mínimos de seis meses entre os procedimentos. Todos os
 pacientes referiram alto grau de satisfação ao final das aplicações.

DISCUSSÃO: Índice

Vários métodos têm sido propostos na tentativa de reestabelecimento do contorno facial em pacientes com atrofia
 hemifacial, incluindo enxertos compostos dermo-gordurosos, enxertos osteo-cartillaginosos, retalhos livres e
 pediculados, e a lipoenxertia autógena . Dentre as técnicas de lipoenxertia na face, cabe ressaltar a importância da
 utilização de cânulas finas (1-2mm), sob um sistema de baixa pressão, minimizando assim o grau de lesão aos
 adipócitos e melhorando o suprimento sanguíneo do enxerto (2). Algumas vantagens da lipoenxertia incluem a
 facilidade de obtenção do tecido adiposo, ausência de cicatrizes, facilidade de suplementação, ausência de defeitos
 secundários e fenômenos auto-imunes, recuperação rápida, custos acessíveis e mínimos riscos. A principal
 desvantagem da técnica é a ocorrência de reabsorção em graus variados (3).

CONCLUSÃO: Índice

A lipoenxertia autóloga é um método de fácil utilização, com bons resultados e de custo acessível no tratamento de
 pacientes com atrofia hemifacial das mais variadas etiologias.
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Desde sua descrição em 1988 (1), os retalhos perfurantes se tornaram uma importante ferramenta na cirurgia
 reconstrutiva, apresentando características como pedículo longo, grande quantidade de tecido disponível,
 vascularização abundante e baixa morbidade para a área doadora. No presente estudo, visa-se avaliar a anatomia
 das arterias perfurantes da região glútea inferior traçando parâmetros para a marcação pré-operatória do retalho
 proposto e estudar a possibilidade de sua aplicação no tratamento de úlceras de pressão da região isquiática.

MATERIAL E MÉTODO Índice

Estudo Anatômico:
 O estudo anatômico foi realizado no Serviço de Verificação de Obitos da Capital (SVOC). Foram utilizados vinte
 cadáveres não formolizados com no máximo 24 horas de óbito. Foram excluídos do estudo aqueles com cicatrizes ou
 úlceras nas regiões glútea, isquiática e perineal.
 Com o cadáver em decúbito ventral foram marcados pontos que delimitam a projeção cutânea do músculo glúteo
 máximo. Foi dissecado o retalho perfurante da artéria glútea inferior e medidos os seguintes parâmetros
 anatômicos: dimensões máximas do retalho, espessura do retalho, número total de pedículos perfurantes, número
 de pedículos perfurantes de importância clínica (espessura > 1 mm), comprimento do pedículo até a origem do ramo
 descendente da a. glútea inferior e comprimento total do pedículo.

 Estudo Clínico:

 Foram operados 20 pacientes no Instituto de Ortopedia e Traumatologia do HCFMUSP portadores de 23 úlceras de



 pressão da região isquiática, graus III e IV. Foram excluídos casos que apresentassem espasmos incontroláveis ou
 contraturas viciosas. 

RESULTADO(S): Índice

Os resultados são apresentados nas Tabelas 1 e 2.

DISCUSSÃO: Índice

Na série clínica apresentada obteve-se sucesso no tratamento de todos os pacientes com o retalho perfurante da
 artéria glútea inferior ( Fig. 1, 2, 3 e 4). A incidência de complicações foi próxima àquela encontrada na literatura
 (2,3) . Os dados anatômicos comprovam a aplicabilidade clínica do retalho.
 Os retalhos provenientes de vasos perfurantes apresentam vantagens quando comparados aos retalhos
 musculocutâneos (4), como a mínima morbidade da área doadora do retalho com a preservação da função da
 musculatura, diminuição do porte cirúrgico e do sangramento e maior resistência à pressão. Na região isquiática, o
 não comprometimento da musculatura glútea tem a vantagem de preservar o ramo descendente da artéria glútea
 inferior, que é o pedículo principal do retalho glúteo femoral (5), um dos retalhos mais utilizados no tratamento de
 lesões na região do períneo. Comparados aos retalhos miocutaneos, os perfurantes tem a desvantagem de elevarem
 o tempo cirúrgico pela necessidade de dissecção intramuscular.

CONCLUSÃO: Índice

O retalho perfurante da artéria glútea inferior é adequado no tratamento de úlceras de pressão da região isquiática.
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Tabela 1: Estudo Anatômico: 20 cadáveres (15 masculino/ 5 feminino)
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Tabela 2 Estudo Clínico: 20 pacientes

 

Figura 3

Paciente do sexo masculino, 32 anos, paraplégico, vitima de FAF, com úlceras de pressão bi-isquiáticas. Foto pré-
operatória.
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Retalho perfurante da artéria glútea inferior com seu ramo perfurante esqueletizado.

 

Figura 5

Retalho perfurante da artéria glútea inferior sendo avançado para o defeito na região isquiática esquerda após
 desbridamento da úlcera de pressão.
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Aspecto pós-operatório (2 meses) do retalho perfurante da artéria glútea inferior.
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INTRODUÇÃO: Índice

Vários são os métodos possíveis para as reconstruções maxilares por ressecção oncológica, seqüela de trauma ou
 malformação congênita. A depender da extensão do defeito e do envolvimento de partes moles e ósseas são várias
 as opções entre retalhos locais, microcirúrgicos e ou próteses faciais. O objetivo da reconstrução é que o paciente
 apresente uma função oral satisfatória, ou seja uma fala intelegível e deglutição aceitável. A reabilitação protética é
 muito importante para a manutenção da função oral pós-operatória. Contudo as próteses maxilares tornam-se
 instáveis em alguns pacientes devido a ressecções palatomaxilares extensas e queda do retalho transferido. Por esta
 razão alguns cirurgiões optam pela reconstrução do terço médio apenas com próteses faciais. Este estudo tem o
 objetivo de comparar a possibilidade de reabilitação oral pós-operatória num grupo de pacientes submetidos a
 reconstrução maxilar com retalhos microcirúrgicos com outro grupo reconstruído apenas com próteses faciais (não-
cirurgicamente).

MATERIAL E MÉTODO Índice

Foram selecionados os pacientes submetidos a maxilectomia total nos últimos 5 anos no Hospital das Clínicas da
 Universidade de São Paulo (n= 47). Estes pacientes foram divididos em 2 grupos, reconstrução com retalho
 microcirúrgico (grupo A – 32 pacientes) e grupo B (15 pacientes) – reconstrução com próteses faciais. Estes
 pacientes foram avaliados clínica e radiologicamente por um profissional de Odontologia que os classificou em 3
 categorias – reabilitação protética possível, reabilitação possível porém com necessidade de procedimentos cirúrgicos
 complementares, reabilitação improvável.

RESULTADO(S): Índice

No grupo A (retalhos microcirúrgicos), 1 paciente (3%) foi classificado como possível candidato a reabilitação



 protética, 18 pacientes (56%) necessitaram de enxertos ósseos e reposicionamentos de retalhos para a reabilitação,
 e em 13 pacientes (43%) a reabilitação protética foi classificada como improvável. No grupo B (reconstruções com
 próteses), a reabilitação foi possível em 13 pacientes (86%) e necessitou de procedimento complementar em 2
 pacientes (14%).

DISCUSSÃO: Índice

Retalhos microcirúrgicos tëm sido considerados uma boa opção para a reconstrução de grandes defeitos do terço
 médio da face, porém quando avaliados quanto a reabilitação oral não são superiores aos casos reconstruídos não-
cirurgicamente apenas com próteses faciais.

CONCLUSÃO: Índice

A reabilitação protética pós-operatória nos pacientes submetidos a reconstruções maxilares com retalhos
 microcirúrgicos é difícil ou improvável na maioria dos casos avaliados. A reconstrução da maxila com prótese faciais
 é uma boa opção estético-funcional.
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INTRODUÇÃO: Índice

Os ferimentos descolantes nos membros inferiores frequentemente se caracterizam como lesões graves. Há discussão
 na literatura médica sobre o tratamento a ser instituído neste tipo de traumatismo.
 O presente estudo tem por objetivo realizar um levantamento dos pacientes com ferimentos descolantes em
 membros inferiores atendidos em um serviço terceário a fim de analisar o perfil epidemiológico e o tratamento
 oferecido, bem como elaborar um protocolo de atendimento para esta afecção.

MATERIAL E MÉTODO Índice

Foram avaliados retrospectivamente os pacientes atendidos no Hospital das Clínicas da FM-USP vítimas de ferimentos
 descolantes nos membros inferiores entre julho de 2003 e junho de 2007.

RESULTADO(S): Índice

Foram avaliados os prontuários de 42 pacientes, sendo 28 pacientes do sexo masculino (66,7%) e 14 do sexo
 feminino (33,3%). A idade média dos pacientes foi de 31,8 anos. A etiologia do trauma foi atropelamento em 28
 casos (66,7%) e acidente de motocicleta em 14 casos (33,3%). Vinte e oito pacientes apresentaram traumatismos
 associados (66,7%).
 Dezesseis pacientes (38,1%) vieram referidos de outro serviço com tratamento prévio e 26 (61,9%) foram atendidos
 primariamente no Hospital das Clínicas. Com relação ao tratamento instituído, 34 pacientes (80,9%) receberam
 enxertia de pele no tempo imediato ou tardio, conforme as condições locais e a presença ou não de tratamento
 prévio. Dezoito pacientes (42,9%) necessitaram de enxertia complementar, 7 pacientes receberam retalho (16,7%)
 e 17 pacientes (40,5%) não tiveram outros procedimentos. A taxa de óbito foi de 4,8% (2 casos) e foi relacionada a
 traumas associados. O tempo de internação variou entre 2 e 76 dias com média de 24,4 dias. O tempo médio de
 seguimento ambulatorial foi de 6,2 meses.

DISCUSSÃO: Índice

Usualmente, a melhor conduta nos casos de ferimentos descolantes consiste na ressecção do tecido avulsionado,
 emagrecimento e enxertia da pele em malha no mesmo tempo cirúrgico. Com isso, não há necrose da porção
 avulsionada, consegue-se cobrir parcial ou completamente o defeito sem a necessidade de área doadora (usa-se o
 tecido descolado), diminuindo-se o número de procedimentos cirúrgicos necessários, a morbidade e o período de
 internação. 1, 2, 3 Dentro da conduta de ressecção e enxertia na fase inicial, pode-se utilizar o curativo a vácuo a



 fim de aumentar a integração do enxerto. 4
 Os casos referidos ao Hospital das Clínicas tiveram tratamento prévio em serviços primários e secundários,
 consistindo basicamente na limpeza e ressutura da porção avulsionada do retalho. Em todos estes casos houve
 evolução desfavorável com perda do retalho reposicionado, pois o mesmo não apresentava viabilidade.
 Baseado nos resultados obtidos e na literatura pertinente propõe-se protocolo de atendimento aos pacientes com
 ferimentos descolantes nos membros inferiores. (tabela 1)

CONCLUSÃO: Índice

Evidencia-se a necessidade de se realizar um tratamento adequado nos pacientes vítimas de ferimentos descolantes
 já na fase aguda, com a instituição de limpeza e desbridadamento do retalho e emagrecimento e enxertia no mesmo
 tempo cirúrgico para se obter uma evolução mais favorável.
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Figura 1

Tab 1. Protocolo de Atendimento.

 

Figura 2



Feminina, 21a, vítima atropelamento com ferimento descolante coxa direita, transferida após 48h do trauma sem
 tratamento adequado (realizado ressutura).

 

Figura 3

Desbridamento da lesão evidenciando a necrose do retalho.

 

Figura 4



Área da lesão enxertada em coxa direita em malha 3:1 (21° dia pós operatório). Área doadora em coxa esquerda.
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INTRODUÇÃO: Índice

As complicações de queiloplastias unilaterais ou bilaterais podem estar relacionadas a diversos fatores,
 principalmente à técnica cirúrgica inadequada e à época da reparação. Ela pode se apresentar como cicatrizes
 inestéticas, proeminência muscular, deformidades do vermelhão ou alterações da altura do lábio. O lábio apertado,
 associado às outras deformidades das fissuras labiais, como a columela hipodesenvolvida, determina uma ponta
 nasal sem projeção. (1) Converse, em 1957, desenvolveu técnica de avanço de retalhos bilaterais do lábio superior
 para columela. (2) O retalho de Abbé foi descrito como técnica para correção do lábio apertado. (3) Essas duas
 técnicas associadas à rinoplastia clássica, permitem uma boa projeção de ponta nasal e columela com uma melhor
 harmonia entre lábio e nariz. O objetivo do trabalho é demonstrar a experiência do autor com estas técnicas para a
 correção de seqüelas nasais em pacientes portadores de fissura labial bilateral.

Índice

Foram operados 8 pacientes com seqüela de fissura labial bilateral pela técnica de Converse para a columela, de
 Abbé para correção de lábio apertado e com rinoplastia para projeção de ponta nasal.

RESULTADO(S): Índice

Os pacientes tiveram boa satisfação em relação a aparência estética do nariz. Foi conseguida boa projeção de ponta
 nasal com ganho em columela e lábio superior ( Figuras 1,2,3,4,5,6).

DISCUSSÃO: Índice

As seqüelas de fissura labial operados primariamente são de difícil correção e dependem da técnica cirúrgica
 empregada inicialmente. Os pacientes com fissura labial apresentam uma columela curta que contribui para a falta



 de projeção nasal, além da cartilagem alar ser hipodesenvolvida e deformada. Algumas técnicas de queiloplastia
 para fissura bilateral utilizam o prolábio para dar mais tecido à columela. No entanto, isso pode trazer como
 complicação um lábio apertado (1). Para a correção deste último, o retalho de Abbé foi desenvolvido. Entretanto, ele
 deve ser idealmente confeccionado em adultos pelo inconveniente de manter os lábios unidos por 12 a 16 dias (3).
 Nos casos de técnicas que não corrijam inicialmente a columela curta, vários desenhos de retalhos podem ser
 desenvolvidos do lábio superior sem prejuízo ao mesmo, pois são pequenos. O de Converse foi descrito em 1957 e
 se apresenta como boa opção para tal situação (2). Os pacientes operados com a técnica de Converse para columela
 e com o de Abbé para o lábio apertado associados a rinoplastia se apresentaram como boas opções de associação
 para permitirem um bom resultado estético com ganho de projeção em ponta nasal.
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INTRODUÇÃO: Índice

Rinofima representa uma doença benigna, desfigurante, que afeta principalmente a metade inferior do nariz, levando
 a um aspecto tuberoso com alteração estética e às vezes funcional. Acredita-se que o rinofima represente a forma
 mais severa da acne rosácea, afetando principalmente homens caucasianos por volta dos 50 a 70 anos de vida. O
 seu tratamento é cirúrgico e várias modalidades têm sido descritas para tal fim, não havendo consenso na literatura
 sobre a conduta ideal. Este trabalho tem por objetivo demonstrar a técnica cirúrgica utilizada no Serviço de Cirurgia
 Plástica do Instituto Dr. José Frota para tratamento de pacientes portadores do Rinofima.

Índice

Entre janeiro e maio de 2007, 4 pacientes portadores de rinofima foram operados no Serviço de Cirurgia Plástica do
 Instituto Dr. José Frota. Todos os pacientes eram homens, com idade variando entre 60 e 78 anos. Os pacientes
 foram operados sob anestesia geral. A técnica cirúrgica adotada foi a excisão do tecido do rinofima com
 eletrocautério, dermoabrasão complementar com eletrocautério e dermoabrasão de acabamento com lixa. Após o
 procedimento, curativo com gaze e pomada colagenase foi colocada sobre o sítio cirúrgico. Os pacientes foram
 seguidos ambulatorialmente.

RESULTADO(S): Índice

Os pacientes operados com a técnica adotada apresentaram bons resultados estéticos. Não houve sangramento ou
 infecção no pós-operatório. A cicatrização completou-se aproximadamente em 6 semanas. Apenas uma intervenção
 cirúrgica foi necessário. Os pacientes não se queixaram de dor pós-operatória (Figuras 1,2,3,4,5,6).

DISCUSSÃO: Índice



Embora não haja consenso sobre a técnica cirúrgica ideal para tratamento do rinofima na literatura, duas condições
 devem ser buscadas: sangramento mínimo, a fim de não obscurecer o campo cirúrgico; e ressecção na profundidade
 desejada sem comprometer as estruturas normais subjacentes. Com esse intuito, a utilização do eletrocautério para
 ressecção do tecido do rinofima e para dermoabrasão, permitiram um cirurgia praticamente “limpa” dando o formato
 desejado ao nariz.A dermoabrasão com lixa permitiu precisão no acabamento dos detalhes. O método mostrou-se
 tecnicamente simples, além de levar a bons resultados estéticos. Entretanto o eletrocautério deve ser usado com
 cuidado para evitar danos a cartilagens subjacentes pelo possível dano térmico.

CONCLUSÃO: Índice

A utilização do eletrocautério para excisão do tecido do rinofima e dermoabrasão complementar, associado a
 dermoabrasão de acabamento com lixa permitiram bons resultados estéticos no tratamento desta doença.
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EFEITO TRANSVERSAL DA SUTURA PALATINA MEDIANA APÓS EXPANSÃO
 RÁPIDA DA MAXILA ASSISTIDA CIRURGICAMENTE UTILIZANDO

 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA
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INTRODUÇÃO: Índice

A expansão rápida da maxila assistida cirurgicamente (ERMAC) é o tratamento de escolha para a correção da
 deficiência transversal da maxila em pacientes adultos. Tradicionalmente são utilizados para expansão os aparelhos
 Haas e Hyrax. Embora estudos clínicos e radiográficos tenham avaliado a ERMAC, apenas informações limitadas
 estão disponíveis no estudo da abertura da sutura palatina mediana. O objetivo deste estudo é avaliar os efeitos
 transversais da ERMAC na sutura palatina mediana, utilizando tomografia computadorizada (TC) em pacientes
 utilizando aparelhos Haas e Hyrax.

MATERIAL E MÉTODO Índice

40 pacientes de ambos os sexos, com idade entre 18 e 38 anos foram operados: 20 utilizaram aparelho Haas(Fig.1) e
 20 aparelho Hyrax( Fig.2). Foi realizada a ostetomia Le Fort I subtotal( Fig.3), incluindo a sutura pterigomaxilar. A
 quantidade da abertura da sutura palatina mediana foi avaliada na região anterior, e posterior, na intersecção com o
 osso palatino, utilizando TC, nos período pré-operatório e após o final das ativações( Figs. 4 e 5). Um paquímetro
 digital foi utilizado para medir a abertura do parafuso expansor nos dois aparelhos.

RESULTADO(S): Índice

As médias da abertura da sutura palatina mediana e abertura do parafuso expansor no grupo Haas foram de 5,19mm
 e 8,78mm, e para o grupo Hyrax foram 5,85mm e 8,51mm, respectivamente. A abertura da sutura palatina mediana
 correspondeu a 60% da abertura do parafuso expansor no grupo Haas e 69,2% no grupo Hyrax.

DISCUSSÃO: Índice

Este é o primeiro estudo na literatura que avalia a proporção da abertura da sutura palatina mediana em relação à
 abertura do parafuso expansor na ERMAC, imediatamente após o final do período de expansão e utilizando técnica
 LeFort I subtotal com disjunção pterigomaxilar. Também nenhum outro estudo avaliou a proporção da abertura da
 sutura com a do parafuso expansor comparando os aparelhos Hyrax e Haas.O aparelho Hyrax por ser uma estrutura
 única de metal rígido apresentou maior abertura da sutura e menor índice de complicações por não estar em contato
 com a mucosa palatina.

CONCLUSÃO: Índice



Ambos os aparelhos apresentam abertura da sutura palatina mediana de forma paralela. A proporção abertura da
 sutura/abertura do parafuso expansor é maior no grupo Hyrax
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Tomografia computadorizada(CT). Corte axial no plano palatino pré-operatório.
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INTRODUÇÃO: Índice

O autor descreve uma técnica cirúrgica para redução do comprimento e/ou diâmetro da papila sem afetar a coluna
 central.

MATERIAL E MÉTODO Índice

A técnica foi aplicada em 03 pacientes do sexo feminino, com hipertrofia do comprimento e do diâmetro, sob
 anestesia local, no período de 01 ano.

 Consiste na retirada do excesso de tecido papilar na sua porção proximal, na base, diminuindo o comprimento, e três
 fusos simétricos laterais quando se deseja diminuir o diâmetro, deixando três retalhos de forma triangular para
 formar a nova papila.

 Os condutos galactóforos não são seccionados ou ressecados.

RESULTADO(S): Índice

Não houve nenhuma complicação, perda da sensibilidade ou de ereção. As cicatrizes são imperceptíveis e os
 resultados estéticos excelentes. A lactação não foi testada.

DISCUSSÃO: Índice

O grande benefício da técnica é a preservação da coluna central da papila, e conseqüentemente dos canalículos
 galactóforos, assim como a continuidade do músculo papilar, bem como a sua sensibilidade. Desta maneira permite
 a correção da papila hipertrófica sem interferir na lactação, podendo ser indicada em pacientes que desejam
 amamentar, ao contrário das outras técnicas.

CONCLUSÃO: Índice



A técnica é simples, segura e permite um ótimo resultado estético.

 Por não interferir nos condutos galactóforos, a técnica pode ser aplicável em qualquer tipo de papila hipertrófica sem
 interferir em sua fisiologia.
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ESTUDO PROSPECTIVO DE 75 PACIENTES SUBMETIDAS À TÉCNICA DE
 ADESÃO DOS RETALHOS DESCOLADOS (TARD) EM RECONSTRUÇÃO

 MAMÁRIA COM O MÚSCULO LATÍSSIMO DO DORSO - EXPERIÊNCIA DO
 HOSPITAL DO CÂNCER DO CEARÁ.
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INTRODUÇÃO: Índice

O retalho do músculo latíssimo do dorso é bastante empregado na reconstrução mamária porém a ocorrência de
 seroma na área doadora do retalho é um fator de morbidade importante. Os relatos da efetividade da técnica de
 adesão dos retalhos descolados (TARD), na prevenção de seromas em áreas com grandes descolamentos levaram os
 autores a empregá-la em um grupo de 75 pacientes. No grupo I (30 pacientes) foram utilizados pontos de adesão
 mais dreno de sucção em área doadora e no grupo II (45 pacientes) empregou-se os pontos de adesão sem
 emprego do dreno.

CASUÍSTICA E MÉTODO Índice

A partir de março de 2006, setenta e cinco pacientes candidatas a reconstrução mamária com retalho latíssimo do
 dorso (RMRLD) pós mastectomia, foram incluídas neste estudo prospectivo. A média de idade foi de 50.2 anos com
 média de IMC de 26,16 kg/m2. No grupo I foram 03 reconstruções tardias e 27 imediatas e no grupo II, foram 07
 reconstruções tardias e 38 imediatas. O implante de silicone foi empregado em 35 e 21 pacientes de cada grupo,
 respectivamente. Empregou-se a técnica de adesão dos retalhos descolados (TARD) na área doadora, com fio de
 poliglactina 910, 2-0, em intervalos de 4 a 6 cm, tracionando-se os retalhos para o centro da ferida e incluindo seus
 bordos na sutura final (Figuras 1,2,3,4). No grupo I introduziu-se um dreno de sucção 4.8, com uma das
 extremidades na região dorsal, no grupo II não foram utilizados drenos no dorso. As pacientes tiveram alta
 hospitalar a partir do 20 dia. No grupo I o dreno de sucção foi retirado em torno do 7º dia pós-operatório e não se
 observou saída de secreção pela extremidade posicionada no dorso desde o 1º dia.



RESULTADO(S): Índice

No grupo I houve uma diminuição do tempo de utilização do dreno de sucção sem formação de seroma após sua
 retirada e a ausência de seroma no grupo II mesmo sem o emprego do dreno.

DISCUSSÃO: Índice

Há inúmeros relatos de prevenção da formação de seroma com o emprego dos pontos de adesão nos retalhos
 descolados nas abdominoplastia1,2 e na RMRLD3,4,5. Apesar disso, é um método pouco utilizado, mesmo com o
 seroma sendo a principal complicação da RMRLD e a utilização de dreno nos primeiros dias de pós-operatório não
 modificar sua ocorrência. Com o emprego do TARD observou-se que no grupo I a saída de líquido pela extremidade
 do dreno posicionada no dorso era mínima sem formação de seroma após sua retirada. No grupo II, não houve
 relato de dor e/ou de presença de líquido no dorso à movimentação. A avaliação ultra-sonográfica quando o exame
 físico era inconclusivo.

 Acreditamos que a redução do espaço morto e imobilidade dos retalhos cutâneos descolados podem estar implicados
 na ausência de formação de seroma. 

CONCLUSÃO: Índice

A utilização de técnica de adesão dos retalhos descolados (TARD) na área doadora do retalho do músculo latíssimo do
 dorso é efetiva na eliminação do seroma tornando desnecessário o emprego do dreno de sucção.
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IMAGENS:

Figura 1



Paciente em decúbito lateral direito (DLD) – (Marcadores: A: cefálica; B: caudal). Grupo I – TARD + dreno – inicio
 dos pontos. PA: Pontos de Adesão; D1: extremidade do dreno de sucção no dorso.

 

Figura 2

Paciente em decúbito lateral direito (DLD) – (Marcadores: A: cefálica; B: caudal). Grupo I - TARD + dreno –
 conclusão dos pontos. PA: Pontos de Adesão.

 

Figura 3



Paciente em decúbito lateral direito (DLD) – (Marcadores: A: cefálica; B: caudal). Grupo II – TARD sem dreno – inicio
 dos pontos. PA: Pontos de Adesão.

 

Figura 4

Paciente em decúbito lateral direito (DLD) – (Marcadores: A: cefálica; B: caudal). Grupo II – TARD sem dreno –
 conclusão dos pontos. PA: Pontos de Adesão.



ESTUDO RETROSPECTIVO DAS OTOPLASTIAS REALIZADAS NO SERVIÇO DE
 CIRURGIA PLÁSTICA DO HOSPITAL GERAL DO ANDARAÍ, NO PERÍODO DE

 JANEIRO DE 2004 A JUNHO DE 2007
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INTRODUÇÃO: Índice

O dismorfismo auricular de natureza congênita representa queixa freqüente em Serviços de Cirurgia Plástica e
 Reconstrutora, sendo a “orelha-de-abano” a principal deformidade deste grupo. E, embora não produza
 conseqüências fisiológicas relevantes, a presença de orelhas proeminentes pode gerar devastadores efeitos
 psicológicos em seu portador.

CASUÍSTICA E MÉTODO Índice

Realizou-se estudo retrospectivo a partir da análise de 182 prontuários de pacientes submetidos a otoplastia estética
 no Serviço de Cirurgia Plástica do Hospital do Andaraí, no período de janeiro de 2004 a junho de 2007. Analisaram-
se as seguintes variáveis: sexo; idade; defeito básico envolvido na determinação da deformidade em abano; e
 técnica cirúrgica empregada.

RESULTADO(S): Índice

Houve equivalência na distribuição dos casos entre os sexos, verificando-se cerca de 52% (94 casos) de mulheres e
 48%(88) de homens. Quanto à faixa etária, a grande maioria dos pacientes (109 casos; 60%) foi representada por
 escolares, isto é, apresentavam idade entre 06 e 12 anos. A seguir, vieram adolescentes expressos por 54 pacientes
 (30%). E apenas 19 (10%) tinham idade superior a 21 anos.



 A deformidade básica para a expressão da orelha-de-abano foi o hipodesenvolvimento da anti-hélice, de forma
 isolada (99 casos) ou combinada à hipertrofia da parede da concha (59 casos). O excesso conchal exclusivo foi
 verificado em 24 pacientes.

 Em relação ao tratamento cirúrgico instituído, a técnica de Converse e suas variantes foram preferidas em 88
 pacientes (49%). A confecção dos pontos de Mustardé/Stenstron foi empregada em 79 pacientes (43%), enquanto
 que a técnica de Furnas/Spira foi empreendida para aqueles defeitos exclusivamente de concha (15 pacientes;
 08%).

DISCUSSÃO: Índice

A incidência global da deformidade auricular em abano é de cerca de 05% em brancos. Em geral, são bilaterais e de
 distribuição equivalente entre os sexos. Representa uma herança autossômica dominante expressa através de dois
 defeitos básicos: o hipodesenvolvimento da anti-hélice e a hipertrofia, ou excesso, da concha. Tais alterações
 podem-se apresentar de forma isolada ou combinadas. 

 Diversas abordagens, de diferentes autores são propostas, porém não se encontra na literatura uma técnica
 definitiva e que sirva convenientemente para todas as apresentações clínicas de orelhas proeminentes. 

CONCLUSÃO: Índice

O tratamento cirúrgico adequado aos portadores de “orelhas-de-abano” envolve: reconhecimento e indicação
 operatória precisos, técnica apropriada, além de orientação e seguimento de tais pacientes.
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INTRODUÇÃO: Índice

O autor apresenta uma técnica cirúrgica para confecção de neo-umbigo para pacientes submetidos à abdominoplastia
 vertical.

MATERIAL E MÉTODO Índice

A técnica foi aplicada em dois pacientes do sexo feminino, ambas com cicatriz vertical mediana.

 Consiste na confecção de dois retalhos dermo-epidérmicos de pedículo lateral, suturados entre si, formando um tubo
 de pele que é fixado ao plano aponeurótico para formar o neo-umbigo. O coto umbilical remanescente é ressecado.

RESULTADO(S): Índice

Não houve complicações.

 As cicatrizes são imperceptíveis e os resultados estéticos excelentes.

DISCUSSÃO: Índice

A técnica é empregada para pacientes submetidos à abdominoplastia vertical, principalmente naqueles com cicatriz
 vertical mediana ou para aqueles que necessitam de extensa ressecção de pele após cirurgia bariátrica.

 O grande benefício da técnica é proporcionar a confecção de um neo-umbigo com excelente resultado estético,
 resultando em uma cicatriz inaparente, dificilmente obtida com o uso de outras técnicas.

 Também pode ser empregado, ”UMBIGO DE SEGURANÇA”, quando a viabilidade do coto umbilical remanescente está
 comprometida ou é questionável, o que poderia conduzir à isquemia/necrose e comprometimento do resultado



 estético. Esta técnica permite a obtenção de retalhos com pedículos bem vascularizados para a confecção do neo-
umbigo, evitando os inconvenientes supracitados.

 Ainda, pode ser utilizada para reconstrução do neo-umbigo, nos procedimentos de herniorrafia para correção de
 hérnia umbilical ou incisional.

CONCLUSÃO: Índice

A técnica é segura, simples e permite um ótimo resultado estético.

 A cicatriz resultante é imperceptível, de excelente qualidade.

 O pedículo do retalho é bem irrigado, podendo ser utilizado como “UMBIGO DE SEGURANÇA” quando a
 vascularização do coto umbilical está comprometida.
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LIPOMATOSE CERVICAL BENIGNA SIMÉTRICA (DOENÇA DE MADELUNG):
 RELATO DE CASO.
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INTRODUÇÃO: Índice

A Lipomatose Cervical Benigna Simétrica caracteriza-se pela presença de depósitos de tecido adiposo, não
 encapsulados, eminentemente simétricos e localizados, preferencialmente, na região cervical, ombros e mediastino
 superior.

MATERIAL E MÉTODO Índice

Caso Clínico

 Paciente C.G.S., sexo feminino, 44 anos, branca, natural do Rio de Janeiro, IMC 30Kg/m², apresentando
 abaulamento cervical bilateral, de grandes dimensões, indolor, de crescimento insidioso e evolução de cerca de 05
 anos. Nega etilismo e tabagismo, assim como quaisquer comorbidades. Ao exame físico: presença de volumosas
 lesões cervicais simétricas, maior à direita, de consistência lipóide e limites imprecisos, estendendo-se até dorso
 superior, ombro direito e fossas supraclaviculares; ausência de sinais flogísticos e/ou infiltração cutânea.

 O tratamento instituído pelo Serviço de Cirurgia Plástica e Reparadora do Hospital Geral do Andaraí foi cirúrgico,
 combinando-se exérese e lipoaspiração de lesões, realizadas em tempos distintos. A ressecção cirúrgica deu-se em
 fevereiro de 2007, sob anestesia geral; procedendo-se a lipossucção das lesões residuais em junho deste ano. O
 exame anatomopatológico mostrou-se compatível com lipoma.

 Seguimento clínico e por imagem_ tomografia computadorizada de região cervical e tórax_ foi empreendido, não se
 verificando sinais de recidiva precoce.



DISCUSSÃO: Índice

A Lipomatose Cervical Benigna Simétrica representa patologia incomum, com incidência aproximada de 1:25000.
 Acomete mais freqüentemente homens, de hábitos etilistas, com idade entre 20 e 65 anos. Prevalência maior tem
 sido observada no Mediterrâneo.

 A etiologia da Doença de Madelung permanece obscura, contudo, acredita-se haver alterações genéticas, cujo
 defeito bioquímico essencial seria a disfunção mitocondrial, com transmissão maternal. Diabetes, gota, dislipidemias,
 hiperuricemia, acidose tubular renal, anemia macrocítica e outras doenças sistêmicas foram relatadas em associação
 à síndrome de Madelung, contudo não se estabeleceu, até o momento, relação direta entre elas. O diagnóstico é
 baseado na história clínica e no exame físico, sendo subsidiado por exames complementares de imagem (TC e/ou
 RM) e confirmado pelo estudo histopatológico.

 O tratamento relacionado aos melhores resultados funcionais e estéticos é o cirúrgico, realizado através de excisão
 clássica, de lipoaspiração, ou de ambas. Alto índice de recidivas é verificado independentemente da técnica(s)
 utilizada(s).

CONCLUSÃO: Índice

A Lipomatose Cervical Benigna Simétrica trata-se de entidade nosológica rara cujos diagnóstico e tratamento devem
 ser realizados adequadamente pelo cirurgião plástico, garantindo ao paciente maiores êxitos funcionais e estéticos.

REFERÊNCIA(S) BIBLIOGRÁFICA(S) OU BIBLIOGRAFIA: Índice

1. Berkovic SF, et al. Mitochondrial Dysfunction in Multiple Symmetrical Lipomatosis. Annals of Neurology. 1991 May;
 29(5):566-9. 
 2. Gabriel YA, Chew DK, Wedderburn RV. Multiple symmetrical lipomatosis (Madelung's disease). Surgery 2001 Jan;
 129(1):117-8. 
 3. Smith PD, et al. Benign symmetric lipomatosis (Madelung's disease). Ann Plast Surg 1998;41:671 - 3.

 

IMAGENS:

Figura 1



 

Figura 2



 

Figura 3



 

Figura 4





RETALHO DE ARTÉRIA PEDIOSA: 4 CASOS CLÍNICOS
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INTRODUÇÃO: Índice

A teoria dos angiossomos descrita por Taylor et cols. no início dos anos noventa abriu possibilidades para a confecção
 de vários retalhos fáscio-cutâneos, em diversas regiões, pediculados ou microcirúrgicos, evoluindo para o trabalho
 de Attinger 20061, que descreve os angiossomos do pé e sua importância na irrigação de diferentes áreas, entre
 eles a artéria pediosa e seus ramos.

 O seu principal uso tem sido na cobertura de diferentes partes do pé desde defeitos do hálux2, parte distal do pé3,
 pé e tornozelo4 e na cobertura de enxertos vasculares5.

OBJETIVO: Índice

Avaliar a indicação e utilização do retalho pediculado da artéria pediosa nas reconstruções dos membros inferiores.

Índice

Apresentamos quatro casos com diferentes defeitos de cobertura no pé e calcâneo. O primeiro caso foi um paciente
 diabético e etilista com úlcera crônica de calcâneo; o segundo foi uma exposição de placa pós-fratura e síntese no pé
 direito, este tabagista; o terceiro se tratava de uma ressecção de lesão cutânea recidivada sobre o maléolo lateral; e
 o quarto uma brida pós-traumática na face anterior do tornozelo. O retalho dissecado foi do tipo fáscio-cutâneo,
 tendo como principal parâmetro a artéria pediosa e o seu eixo axial. A área doadora foi reparada com enxerto de
 pele parcial.

RESULTADO(S): Índice

Dos quatro pacientes, apenas o tabagista evoluiu com perda parcial do retalho, com boa evolução da cicatrização por
 segunda intenção, e os outros três casos evoluíram com boa cicatrização. A função do membro inferior foi
 preservada em todos os quatro casos descritos.

CONCLUSÃO: Índice



Concluímos que o retalho fáscio-cutâneo da artéria pediosa pode ser uma boa opção na cobertura de defeitos distais
 do pé e tornozelo.
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Pré-operatório marcação do retalho



QUELÓIDES, RESULTADOS EM 5 ANOS DE TRATAMENTO
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INTRODUÇÃO: Índice

Quelóides representam um dos maiores problemas relacionados ao processo de cicatrização. Os mecanismos
 relacionados à sua formação ainda não são completamente entendidos . O tratamento pode ser difícil e envolver
 uma variedade de possibilidades terapêuticas com resultados muitas vezes frustrantes. Tal fato nos levou a estudar
 os resultados obtidos em 5 anos no nosso serviço com as diversas modalidades terapêuticas atualmente empregadas
 para esta patologia.

MATERIAL E MÉTODO Índice

Foram analisados, retrospectivamente, 48 quelóides virgens de terapêutica prévea em 36 pacientes tratados em
 nosso serviço entre 2001 e 2005, que mantiveram segmento mínimo de um ano após término do tratamento. Os
 resultados obtidos com várias modalidades terapêuticas como a exérese extralesional, a compressão mecânica, o
 laser, o corticóide injetável (Theracort 13,3-20 mg/dl), a Betaterapia adjuvante (1750-3000 cGg, média de 2494cCg)
 e o silicone foram correlacionadas com outras variáveis. Foi considerado para análise a regressão completa e o
 tratamento sem resposta favorável (presença de quelóide residual, independente do tamanho e características em
 relação a lesão prévea).

RESULTADO(S): Índice

Dos 48 pacientes analisados, 14 (38,9%) eram do sexo masculino e 22 (61,1%) do feminino. A idade média foi de 24
 anos (8-69 anos). Quanto à etnia, 40% branco, 40% pardo, 10% negro e 10% orientais. A localização mais
 freqüente foi o lóbulo da orelha (37,5%), seguido de outras regiões da orelha e abdome com 16,7% cada. O
 principal agente etiológico foi a perfuração traumática por brinco/piercing, responsável por 39,6% dos casos. O
 Tamanho médio dos quelóides antes do tratamento era de aproximadamente 25 mm, variando de 3 à 120 mm. Nos
 casos tratados com exérese isoladamente observamos tamanho médio de 5,5 mm (3-8 mm). A quantidade de
 tratamentos foi de 1 em 66,7% dos pacientes até 7 em 1 caso (2,1%), sendo que 82,2% dos queloides realizaram
 mais de uma modalidade terapêutica por tratamento. A melhora completa global foi alcançada em 55,6% quelóides.
 Nos casos tratados com exérese isoladamente observamos 87,5% de melhora completa, contra 46,7% dos tratados
 com exérese mais corticóide injetável, 81,8% daqueles em que a exérese foi associado à Betaterapia e ainda,
 apenas 20% nos casos em que foi complementado a exérese com coricóide injetável e betaterapia. A terapêutica
 com exérese associada à betaterapia foi significativamente superior à associação com corticóide injetável (qui2; p =
 0,0263; GL 3).

DISCUSSÃO: Índice

Observou-se uma baixa taxa de melhora completa não dependente exclusivamente da terapêutica empregada. Nos



 casos em que foi realizada somente a exérese, obtivemos melhores resultados do que nos casos em que a exérese
 foi associada a outras terapias. Tal fato pode ser explicado pela baixa complexidade dos quelóides em que foi
 utilizada a exérese isoladamete. Com isso, observamos a importância da individualização terapêutica e da associação
 do corticóide injetável e, principalmente, da betaterapia nos casos mais complexos.

CONCLUSÃO: Índice

A exérese associada à betaterapia é significativamente superior à assocação com corticóide injetável. Quanto à
 resposta terapêutica, a complexidade da lesão foi o principal fator preditivo.
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SUSPENSÃO DO TERÇO MÉDIO DA FACE ATRAVÉS DE SUTURAS
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INTRODUÇÃO: Índice

A cirurgia de rejuvenescimento facial através da suspensão cutânea ou dos tecidos profundos em plano subperiostal
 tem obtido bons resultados. No entanto, por se tratarem de procedimentos complexos, estão associados a maior
 trauma cirúrgico, persistente edema pós-operatório e prolongado tempo de convalescença. Na busca de uma solução
 simples e eficiente, os autores propõem uma técnica de suspensão do terço médio da face e suas estruturas
 adiposas (Figura 1), através de pontos percutâneos que não necessitem de descolamento nessa região. A técnica
 apresentada tem por objetivo oferecer uma alternativa sistemática, reproduzível e minimamente invasiva, que possa
 contornar as desvantagens dos procedimentos consagrados.

MATERIAL E MÉTODO Índice

A metodologia proposta foi aplicada em 46 pacientes – 39 mulheres e 07 homens. 

 A sistematização da técnica está na localização em que os pontos percutâneos são executados. Marca-se uma linha
 vertical descendente a partir do canto externo da rima palpebral e três linhas horizontais: a superior coincide com o
 rebordo orbitário e a inferior e a intermediária são desenhadas a partir da base e do ápice da asa nasal,
 respectivamente (Figuras 2 e 3). O objetivo de cada uma das linhas horizontais é orientar a elevação do SOOF, da
 bolsa malar e da bola de bichat, numa sintopia crânio-caudal. O acesso ao terço médio da face é feito de forma
 percutânea, com auxilio da agulha de Casagrande, que atravessa as estrutras gordurosas da face e conduz os fios de
 nylon até uma incisão temporal intra-capilar de 2-3 cm, onde são fixados na fáscia temporal profunda, tracionando
 os tecidos que estão ptosados.

RESULTADO(S): Índice

Os resultados estéticos obtidos com essa técnica são muito bons e duradouros, visto que fixa os tecidos ptosados em



 estruturas anatômicas rígidas. Possibilita a restauração do volume malar, a correção dos sulcos blefaro-jugal e naso-
jugal e a suavização do rebordo orbitário esqueletizado durante o descenso facial, recuperando o formato triangular
 da face (Figura 4).

DISCUSSÃO: Índice

O resultado estético obtido com essa abordagem é agradável mesmo quando realizado isoladamente, ou associado a
 outros procedimentos como a frontoplastia endoscópica e o lifting cervical, de acordo com a necessidade do
 paciente. Suas principais vantagens são trauma cirúrgico e edema pós-operatório reduzidos.

CONCLUSÃO: Índice

A abordagem fechada do terço médio da face é simples, com tempo trans-operatório, de convalescença e grau de
 edema reduzidos quando comparado com as técnicas normalmente aplicadas à essa região. O maior tempo de
 follow-up é de dois anos, com preservação dos excelentes resultados (Figuras. 5 e 6).
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Figura 1

Bolsas gordurosas responsáveis pelo arranjo tridimensional da face. (A) bolsas orbitais e malar; (B) ROOF, SOOF e
 bola de Bichat.

 

Figura 2



Marcação e localização dos pontos para a sistematização da técnica

 

Figura 3

Marcação e localização dos pontos para a sistematização da técnica, vista trans-operatória.

 

Figura 4



(A) Pré-operatório e (B) pós-operatório de lifting do terço médio. Restauração do formato triangular da face e
 redução da distância da borda palpebral inferior até a transição pálpebra-bochecha.

 

Figura 5

Lifting do terço médio fechado – Pré-operatório.

 

Figura 6



Lifting do terço médio fechado – Pós-operatório.



DESCRIÇÃO DE MÉTODO DE FIXAÇÃO DAS BOLSAS GORDUROSAS ORBITAIS
 INFERIORES NO TRATAMENTO DA DEFORMIDADE EM GOTA DA PÁLPEBRA

 INFERIOR
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INTRODUÇÃO: Índice

No tratamento estético da face, há uma preocupação especial com a região dos olhos, devido à sua íntima relação
 com as expressões faciais. No decurso da ptose dos tecidos da face, há uma esqueletização da região órbito-
zigomática e acentuação do sulco blefaro-jugal, provocando uma expressão envelhecida e cansada no paciente, na
 chamada dupla convexidade facial (Figura 1). 

 O objetivo do corrente trabalho é demonstrar uma técnica simples e conservadora de fixação das bolsas palpebrais
 no intuito de preencher e amenizar o sulco blefaro-jugal, no início do processo de envelhecimento.

MATERIAL E MÉTODO Índice

No período de fevereiro de 2004 a junho de 2007 foram operados 55 pacientes com envelhecimento e ptose dos
 tecidos faciais grau II e III segundo a classificação de Hester (4) (Figura 2). Desses, 06 eram do sexo masculino e
 49 do feminino. O procedimento cirúrgico foi realizado através de acesso transconjuntival, expondo as bolsas média
 e medial. A dissecção continuou até o rebordo orbitário inferior, onde a porção medial do arcus marginalis foi
 liberada no plano subperiostal, desfazendo o sulco blefaro-jugal. Procedeu-se um ponto em “X” com categute 4.0
 nas bolsas média e medial, separadamente (Figura 3). Então, cada fio foi conduzido através da incisão
 transconjuntival pela área descolada até o intróito nasal com a agulha de Casagrande (Reverdin modificada). As
 duas suturas foram fixadas entre si, posicionando ambas bolsas no espaço subperiostal descolado, de tal forma que
 preencheram o sulco blefaro-jugal e desfizeram a dupla convexidade facial. (Figura 4).

RESULTADO(S): Índice

Em todos pacientes foi observado a correção do defeito em gota com amenização do sulco blefaro-jugal e da



 protrusão das bolsas. O grau de satisfação dos pacientes foi alto, com baixo índice de complicações e um rápido
 tempo de recuperação. (Figura 5 e 6).

DISCUSSÃO: Índice

A técnica apresentada respeita o conceito da preservação das bolsas e septo orbitário inferior, e mantém a
 integridade da pele palpebral inferior, sendo de fácil execução, reproduzível e com baixa incidência de complicações.
 Houve, em todos os casos analisados, a correção do sulco e da protrusão das bolsas, com manutenção dos
 resultados no follow-up dos pacientes.

CONCLUSÃO: Índice

A abordagem transconjuntival para remanejo das bolsas média e medial em pacientes grau II e III de Hester, se
 apresenta como uma excelente opção de rejuvenescimento, com boa aceitação pelo paciente, devido ao método ser
 desprovido de incisão transcutânea. Descenso do terço médio maior exige tratamentos mais abrangentes, que
 podem ser associados com o proposto.
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Dupla convexidade facial.

 

Figura 2

Graus de Envelhecimento II e III de Hester.

 

Figura 3



Técnica de Fixação das bolsas orbitais.

 

Figura 4



Bolsa orbital preenchendo o sulco blefaro-jugal.

 

Figura 5



Paciente submetida a técnica de redistribuição das bolsas orbitais e resurfacing com CO2 da pálpebra inferior – (A)
 Pré-operatório e (B) pós-operatório.

 

Figura 6

Paciente submetido a técnica de redistribuição das bolsas orbitais e resurfacing com CO2 da pálpebra inferior – (A)
 Pré-operatório e (B) pós-operatório.
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 ANÁLISE DE 353 CASOS
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INTRODUÇÃO: Índice

A queimadura, causa externa de dano à saúde muito comum em nosso meio é frequentemente tratada de forma
 singular. Por isso, procuramos avaliar as características das queimaduras em distintos grupos etários, avaliando suas
 particularidades e estabelecendo um perfil epidemiológico.

MATERIAL E MÉTODO Índice

Análise retrospectiva de 353 pacientes internados entre janeiro de 2006 e fevereiro de 2007 em um centro terciário
 de terapia de queimados da cidade de São Paulo. Estes pacientes foram identificados e estratificados em três grupos
 etários e realizadas análises das seguintes variáveis: característica do atendimento (urgência ou tratamento de
 seqüela), tempo decorrido entre o incidente e o atendimento de urgência, agente etiológico, local do incidente,
 qualificação do incidente, extensão da área corporal queimada, se houve ou não presença de lesão inalatória e/ou
 trauma elétrico.

RESULTADO(S): Índice

A internação para tratamento de seqüelas diminui com o aumento da idade (37% entre crianças e adolescentes, 29%
 entre adultos e 11% nos idosos, sendo a queimadura por inflamáveis o principal agente etiológico nos dois primeiros
 grupos). Considerando os atendimentos de urgência, observou-se maior número de pacientes do sexo masculino
 entre as vítimas de até 14 anos e adultos, e equilíbrio de ambos os sexos entre os idosos. O tempo médio decorrido
 do incidente até a internação foi inversamente proporcional à idade (respectivamente 9 vs 7 vs 6). O agente
 etiológico foi representado por escaldo secundário a líquidos quentes em 55,9% dos casos entre as crianças, agentes



 inflamáveis estiveram presentes em 39,6% pacientes adultos e entre os idosos não houve predominância. O
 domicílio foi o local de incidente mais freqüente em todas as faixas etárias com alto índice de acidente por trabalho
 entre os adultos com 37% dos casos. O acidente foi a principal causa de queimaduras em todos os grupos etários. A
 tentativa de homicídio esteve presente em aproximadamente 10% dos idosos e em 7,5% dos adultos e suicídio
 respectivamente 10% vs 14%. Crianças e idosos apresentaram menor área corporal queimada em comparação aos
 adultos. Não houve trauma elétrico em crianças e idosos, porém atingiu 8,2% dos adultos. A lesão inalatória esteve
 presente respectivamente, por grupo etário, em 6,8% vs 20,1% vs 35,5% dos casos.

DISCUSSÃO: Índice

Com este estudo podemos observar a necessidade de um adequado planejamento para o sistema de saúde quanto à
 prevenção e tratamento específico das queimaduras em cada faixa etária nos centros especializados.

CONCLUSÃO: Índice

Cada grupo etário apresenta características epidemiológicas específicas de queimadura.
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INTRODUÇÃO: Índice

A Aplasia Cutis Congênita (ACC) é uma doença rara descrita por Campbell em 1826 no escalpo, sua localização mais
 freqüente. A etiologia é desconhecida, acreditando-se haver causa genética. A mortalidade associada à ACC varia de
 20 a 55% e é maior quanto mais profundo e extenso for o defeito, geralmente por meningite, trombose venosa e
 hemorragia do seio sagital. O objetivo deste estudo é apresentar os resultados do tratamento de um caso de Aplasia
 Cutis Congênita com Acrania.

MATERIAL E MÉTODO Índice

Relato de Caso

 Paciente do sexo feminino, parto cesáreo, 39 semanas, 3255g. A mãe tinha 31 anos, quarta gestação, sendo os três
 filhos anteriores saudáveis. Ao nascimento não apresentou complicações e o exame físico geral era normal (APGAR 8
 e 9). Apresentava defeito em couro cabeludo e falha óssea craniana que abrangia desde a base dos frontais até os
 occipitais, medindo cerca de 20 x 14 cm. A dura-máter estava ausente, e uma fina camada de fibrina recobria o
 tecido cerebral (Fig.1). A TC de crânio evidenciou a falha óssea e encéfalo sem alterações (Fig. 2). Mantida desde o
 nascimento com compressas estéreis úmidas sobre o defeito e troca de curativos diários com pomada de Colagenase
 e Cloranfenicol. Realizada profilaxia de convulsões e meningite. No 14o dia de vida apresentou febre e o surgimento
 de uma encefalocele frontal esquerda, tendo sido então indicada cirurgia e substituição antibiótica. No 20o dia de
 vida foi submetida à reconstrução com patch de dura-máter liofilizada (Duraform®) pela equipe neurocirúrgica para
 correção da encefalocele e rotação de retalho de pele e gálea bipediculado nas artérias temporais superficiais para
 cobertura do defeito. A região occipital permaneceu cruenta para granulação e posterior enxertia de pele (Fig. 3 e
 4), realizada 30 dias após. Recebeu alta hospitalar em boas condições após cicatrização cirúrgica e segue em
 investigação genética e reavaliação ambulatorial da morfologia e crescimento craniano (Fig. 5 e 6).



DISCUSSÃO: Índice

O objetivo do tratamento da ACC é o completo fechamento cutâneo do defeito primário, evitando assim as
 complicações que podem levar ao óbito. Não há consenso na abordagem terapêutica deste tipo de doença, não
 tendo sido descrito na literatura defeito dessa magnitude. Muitos autores defendem o tratamento conservador,
 porém, casos de óbito por hemorragias foram descritos com esta abordagem. Acreditamos que a melhor conduta
 nesses grandes defeitos é a cirurgia precoce com rotação de retalhos locais, conduta defendida por outros autores. A
 dificuldade para realização de retalhos axiais nestes pacientes decorre da distorção anatômica vascular e da escassez
 de tecidos locais. Retalhos bipediculados são mais seguros, tendo sido a primeira opção nesta paciente.

CONCLUSÃO: Índice

O tratamento da ACC de escalpo deve ser aquele com menor risco ao paciente levando-se em conta a extensão e
 profundidade da lesão e a evolução clínica do paciente.
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Reconstrução em 3-D do crânio evidenciando falha óssea
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Intra-operatório, após rotação de retalho bipediculado nos vasos temporais superficiais
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Intra-operatório, vista lateral.
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Pós-operatório (4 meses), vista frontal
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Pós-operatório (4 meses), vista lateral
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INTRODUÇÃO: Índice

As bridas cicatriciais resultantes de queimaduras podem ocasionar seqüelas funcionais importantes que impedem ou
 dificultam a realização de movimentos cotidianos tais como higiene pessoal, vestimenta, alimentação e
 deambulação. Outrossim, as grandes deformidades aparentes afetam não só a auto-estima, como também o
 convívio social do indivíduo. A recuperação estético-funcional é o principal objetivo nas cirurgias reparadoras dessas
 seqüelas.

MATERIAL E MÉTODO Índice

O trabalho consiste no relato de 4 casos de pacientes do Hospital Geral do Andaraí, no Rio de Janeiro, que
 apresentavam quadro de extensas bridas cicatriciais pós-queimadura com limitações funcionais importantes e
 seqüelas estéticas.

 Dentre as várias técnicas cirúrgicas passíveis de aplicação, em todos os quatro casos, por apresentarem
 acometimento de grandes extensões, optou-se pela redução trans-operatória das bridas com auto-enxertia cutânea
 imediata.

 A média de internação dos pacientes foi 17,7 dias, variando entre 10 e 26 dias. A média de tempo cirúrgico foi de
 4h, variando entre 3h e 5h e 20min.

RESULTADO(S): Índice



Ainda no pós-operatório imediato os pacientes conseguiam realizar movimentos antes não realizados quando da
 presença da brida, movimentos estes que vêm sendo aprimorados com os exercícios de fisioterapia. Observou-se
 ainda significativa recuperação da função e ganho estético satisfatório.

CONCLUSÃO: Índice

A técnica cirúrgica utilizada mostrou-se uma boa opção, aliando simplicidade, baixo custo e fácil execução. Outro
 ganho advindo da auto-enxertia cutânea é o fato de que com apenas uma intervenção cirúrgica o ganho funcional do
 paciente pode ser tão significativo, que torna muitas vezes desnecessária uma segunda cirurgia, diminuindo-se
 assim, os dias de internação dos pacientes.
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RESUMO: Índice

Na atualidade presenciamos o lançamento de um grande número de produtos aloplásticos para uso em correções
 estéticas faciais, sem a devida comprovação científica da sua eficácia e orientações de suas possíveis complicações. 
 Complicações e efeitos adversos podem ocorrer com diversos materiais de preenchimento.
 Reações de hipersensibilidade e formação de granulomas são os efeitos adversos que causam mais angústia no
 cirurgião. 
 No caso apresentado verificamos a presença de complicação grave, 3(três) anos após a aplicação do produto para
 correção facial, e o seu tratamento com sucesso, após outras tentativas de tratamento não bem sucedidas realizadas
 por outros profissionais.
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INTRODUÇÃO: Índice

O presente trabalho apresenta uma nova forma de tratamento preventivo para as lesões cutâneas de pênis e escroto.
 Em pacientes submetidos a tratamento prolongado em Unidade de Terapia Intensiva observamos sempre um edema
 acentuado em pênis e escroto, que são tecidos cutâneos frouxos, levando a lacerações cutâneas espontâneas pela
 distensão aguda e volumosa destes tecidos.
 Propomos então o uso de uma estrutura de suspensão a ser usada na região peno-escrotal para prevenir o acúmulo
 de liquido nesta, evitando lacerações.
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INTRODUÇÃO: Índice

O presente estudo analisa as alterações morfológicas da pálpebra inferior após a blefaroplastia com retalho cutâneo.
 O ectrópio e a retração cicatricial são alterações prevalentes, provocando o mau posicionamento da margem
 palpebral inferior. Essa circunstância é extremamente comprometedora para o paciente e, muitas vezes, tem
 complexa resolução.

MÉTODO Índice

Os arquivos médicos dos pacientes submetidos a tratamento cirúrgico de complicações de blefaroplastia inferior com
 retalho cutâneo no Instituto Ivo Pitanguy no período de janeiro de 1995 a dezembro 2005 foram analisados
 retrospectivamente. Os autores analisaram a apresentação clínica das complicações, as condutas cirúrgicas e as
 evoluções pós-operatórias.

RESULTADO(S): Índice

No período de janeiro de 1995 a dezembro 2005, ocorreram 20 procedimentos para correção de ectrópio ou retração
 cicatricial pós-blefaroplastias inferiores com retalho cutâneo. Dezoito pacientes foram do sexo feminino e 4 do sexo
 masculino, todos de raça branca e com intervalo de idade entre 37 anos a 82 anos. Os diferentes procedimentos
 realizados foram: cantotomia mais cantólise com cantopexia em 8 casos, retalho tarsal em 7 casos, cantopexia em 3
 casos, retalho tarsal com enxerto de pele total retro- auricular como área doadora para a pálpebra inferior em 1 caso
 e enxerto de pele total retro auricular como área doadora para a pálpebra inferior em 1 caso.

DISCUSSÃO: Índice



Os resultados mostram a variedade de tratamentos para correção do ectrópio e a retração cicatricial pós
 blefaroplastia inferior com retalho cutâneo. A cantopexia simples pode ser usada para tratamentos em casos leves
 que apresentem arqueamento da margem palpebral com esclera aparente lateral no olhar primário. A cantoplexia
 pode ainda ser usada profilaticamente em cirurgia primária nos casos de flacidez moderada do ligamento cantal
 lateral em pacientes idosos. Em casos mais severos de ectrópio palpebral, podemos utilizar retalho tarsal com seccão
 dos músculos retratores da pálpebra inferior, conjuntivoplastia para tratamento da lamela posterior e enxertos
 simples ou compostos para tratamento da lamela anterior.

CONCLUSÃO: Índice

O cirurgião plástico tem à disposição diversas técnicas para correção do ectrópio ou retração cicatricial da palpebral
 inferior. A indicação adequada do tratamento depende do diagnóstico correto dos problemas clínicos apresentados
 pelo paciente.
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INTRODUÇÃO: Índice

Esta revisão bibliográfica tem por objetivo definir o melhor método de tratamento e o curativo ideal utilizado em
 áreas doadoras de enxerto de pele de espessura parcial.

MATERIAL E MÉTODO Índice

: Análise de 93 artigos científicos do Medline, de 1947 a 2004, comparando os curativos utilizado aberto, semi-
aberto, semi-ocluído e ocluído e os materiais mais comumente utilizados: hidrocolóide, gaze, hidrogel, filme
 transparente, colágeno, alginato de cálcio e curativos biológicos.

RESULTADO(S): Índice

Os artigos, em sua maioria, comparavam um ou mais tipos de curativos utilizados em áreas doadoras. Os de gaze
 apresentaram como vantagens o baixo custo e pouco acúmulo de exsudato, porém muitas desvantagens, como
 maior índice de dor e desconforto, mobilidade mais tardia, aderência do curativo à área doadora, dificuldade para
 remoção, maior taxa de infecção quando comparado a outros curativos e maior tempo de epitelização. O filme de
 poliuretano tem como vantagem mais rápida epitelização em relação à gaze, menor dor, maior conforto, mobilidade
 precoce e fácil remoção. As desvantagens foram custo mais elevado comparando-se com a gaze, acúmulo de
 exsudato e maior número de trocas do curativo. O de hidrocolóide apresentou como vantagens menor índice de dor,
 maior conforto, mobilidade precoce e rápida epitelização da ferida, e como desvantagens o alto custo comparando-se
 com a gaze, o maior acúmulo de exsudato e maior número de trocas do curativo. O alginato de cálcio apresentou
 como vantagens menor índice de dor e maior conforto comparando-se com a gaze e o menor acúmulo de exsudato.
 Como desvantagens apresentou epitelização mais lenta que o filme de poliuretano e o hidrocolóide. O curativo com



 colágeno apresentou como vantagens o baixo índice de dor, conforto, mobilidade precoce e menor exsudato. As
 desvantagens foram o alto custo e o maior tempo de epitelização. O curativo biológico tem como vantagem a rápida
 epitelização, o baixo índice de dor (exceto um trabalho com xenoenxerto), o conforto e a mobilidade precoce. Como
 desvantagens a cicatrização hipertrófica e aumento da resposta inflamatória (ambos com xenoenxerto) e rejeição
 (com homoenxerto).

DISCUSSÃO: Índice

O curativo ideal deve: promover rápida cicatrização, sem provocar dor; manter o meio estéril enquanto remove o
 excesso de exsudato; ser facilmente removível sem lesar a ferida; ser ativamente hemostático, permitindo a
 eliminação de gases; ser impermeável à bactérias; ser livre de tóxicos contaminantes; não levar à formação de
 cicatriz hipertrófica; ser acessível e de mínimo custo.

CONCLUSÃO: Índice

Falta na literatura um estudo prospectivo com variáveis padronizadas, especialmente espessura do enxerto retirado.
 O método mais eficaz em relação ao tempo de epitelização foi o curativo biológico, mas apresentou maior número de
 desvantagens e maior custo. A gaze, devido ao custo, facilidade de uso e acesso é a mais utilizada mesmo tendo
 tempo de epitelização mais lento. O hidrocolóide foi o curativo com maiores vantagens e menores desvantagens,
 sendo a principal o custo, apresentando ainda um tempo de epitelização curto.

REFERÊNCIA(S) BIBLIOGRÁFICA(S) OU BIBLIOGRAFIA: Índice

: 1.Persson K, Salemark L. How to dress donor sites of split thickness skin grafts: a prospective, randomized study of
 four dressings. Scand J Plast Reconstr Surg Hand Surg 2000; 34: 55-9. 2.Agren MS. Four alginate dressings in the
 treatment of partial thickness wounds: a comparative experimental study. Br J Plast Surg 1996; 49: 129-35.

 

IMAGENS:

Figura 1

(TABELA RESULTADOS)



TRATAMENTO DE DEFEITOS DA PAREDE ABDOMINAL LOCALIZADOS NA
 REGIÃO INFRA-UMBILICAL – ESTUDO EM CADÁVERES E RELATO DE CASO

|  INTRODUÇÃO  |  OBJETIVO  |  MÉTODO  |  RESULTADOS  |  CONCLUSÃO  |  BIBLIOGRAFIA  |

AUTOR:

MARCUS VINICIUS JARDINI BARBOSA

ENDEREÇO DO AUTOR:

Alameda Santos, 687 – Ap. 133 Cerqueira César CEP 01419-001 São Paulo – SP e-mail: drmbarbosa@ig.com.br

CO-AUTORES:

FABIO XERFAN NAHAS
ÉLVIO BUENO GARCIA
NATALIA ALINDA MONTECINOS AYAVIRI
LYDIA MASAKO FERREIRA

INSTITUIÇÃO:

DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIRURGIA PLÁSTICA – UNIFESP/EPM

Disciplina de Cirurgia Plástica - Setor de Cirurgia Plástica Abdominal

DESCRITOR(ES):

PAREDE ABDOMINAL, UMBIGO, CADÁVERES

INTRODUÇÃO: Índice

Os principais defeitos da parede abdominal incluem as hérnias incisionais e as peritoneostomias1,2. As técnicas de
 separação dos componentes da parede abdominal baseiam-se em incisões e descolamentos músculo-aponeuróticos
 que tem como principal objetivo, a redução da tensão nas margens do defeito3,4,5. Apesar dos diversos estudos
 presentes na literatura, não existem relatos da utilização da lâmina anterior da bainha do músculo reto do abdome
 para o tratamento de defeitos localizados na região infra-umbilical.

OBJETIVO: Índice

Avaliar a resistência músculo-aponeurótica após a incisão e descolamento da lâmina anterior da bainha do músculo
 reto do músculo oblíquo externo.

MÉTODO Índice

Foram estudados 20 cadáveres adultos. A resistência à tração das laminas anterior e posterior até a linha mediana foi
 medida com o auxílio de um dinamômetro analógico em dois níveis: 3cm acima e 2cm abaixo do umbigo. As
 comparações foram realizadas utilizando-se um coeficiente regional de tração (CT) obtido pela seguinte fórmula: CT
 = Força (dinamômetro) / Distância (do ponto até a linha mediana). Os valores foram comparados em três fases de
 dissecção, realizadas de maneira seqüencial: (1) sem qualquer descolamento músculo-aponeurótico (Figura 1); (2)
 após a liberação total do músculo reto de sua lâmina anterior (Figura 2); (3) após incisão da linha semilunar e
 descolamento do músculo oblíquo externo (Figura 3). A análise estatística foi realizada por meio de testes não
 paramétricos (Análise de Variância de Friedman e Teste de Wilcoxon – p<0.05).



RESULTADO(S): Índice

Houve uma redução significante da resistência à tração das laminas anterior e posterior em ambos os níveis e em
 todas as fases da dissecção. Os valores da lamina anterior foram maiores que os da lamina posterior. Não houve
 diferença significante entre os níveis supra e infra-umbilical da lâmina anterior. Entretanto, na lamina posterior, os
 valores referentes ao nível supra-umbilical da lamina posterior foram significativamente maiores que no nível infra-
umbilical (Figura 4). As Figuras 5 e 6 ilustram um caso clínico de paciente portadora de hérnia incisional mediana
 após histerectomia tratada com a técnica.

CONCLUSÃO: Índice

A incisão e descolamento da lamina anterior e a liberação do músculo obliquo externo na linha semilunar promovem
 uma redução progressiva da resistência à tração nas margens aponeuróticas da parede abdominal.
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Figura 1



Fase 1: Sem qualquer descolamento muscular ou aponeurótico. Destaca-se todos os pontos aponeuróticos
 analisados.

 

Figura 2



Fase 2: Liberação do músculo reto de sua lâmina anterior.

 

Figura 3

Fase 3: Incisão da linha semilunar e descolamento do músculo oblíquo externo.

 

Figura 4



Gráfico demonstrando os valores das medias dos coeficientes regionais de tração nas três fases da dissecção. Houve
 diferença estatisticamente significante entre as fases 1 e 2 e entre as fases 2 e 3. Onde: SA (superior-anterior); SP
 (superior-posterior); IA (inferior-anterior); IP (inferior-posterior).

 

Figura 5



Paciente de 59 anos, afro-descendente, com hérnia incisional infra-umbilical de 7 x 11cm. 5A: Pré-operatório – vista
 frontal; 5B: Pré-operatório – vista lateral.

 

Figura 6

Paciente com 3 anos de pós-operatório. 6A: Pós-operatório – vista frontal; 6B: Pós-operatório – vista lateral.
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INTRODUÇÃO: Índice

O umbigo é uma unidade estética importante do abdômen, sendo que sua ausência ou distorção anatômica em geral
 é motivo de grande constrangimento para os pacientes1,3. Existem diversas técnicas descritas para sua
 reconstrução durante a abdominoplastia e reconstrução de mama com retalho transverso músculo-cutâneo do reto
 do abdome (TRAM). Entretanto, o maior desafio ocorre quando há necessidade de se recriar esta unidade anatômica.
 O principal objetivo das técnicas descritas é a obtenção de um aspecto estético o mais natural possível2. Entretanto,
 apesar do aperfeiçoamento técnico a estenose umbilical ainda é um complicação frequente4,5, principalmente
 porque o processo de cicatrização pode ser imprevisível2.

OBJETIVO: Índice

O objetivo do presente estudo é demonstrar duas técnicas utilizadas em neo-onfaloplastia e apresentar um curativo
 simples para o umbigo.

MÉTODO Índice

Foram realizadas 2 neo-onfaloplastias. As queixas serão descritas como se segue: Caso 1: Paciente do sexo feminino,
 30 anos, com deformidade abdominal, sem resquício umbilical, em decorrência de dermolipectomia complicada com
 hematoma e infecção (Figura 1A); Caso 2: Paciente do sexo feminino, 27 anos, portadora de peritoneostomia há
 dois anos em decorrência de ferimento por arma de fogo (Figura 2A). A paciente 1 foi tratada com neo-onfaloplastia
 pela técnica de duplo retalho triangular e trapezóide (Figura 3). A paciente 2 foi tratada pela técnica do “C” (Figura
 4). Todas as pacientes receberam curativo de tampão vaginal (Figura 5).

RESULTADO(S): Índice

Todas as pacientes apresentaram evolução favorável no pós-operatório imediato e tardio, sem sinais de estenose e
 com resultado estético aceitável wm seguimwnto de 6 e 12 meses, respectivamente (Figuras 1B e 2B).



CONCLUSÃO: Índice

As técnicas de neo-onfaloplastia devem ser individualizadas para cada caso, de acordo com a disponibilidade de
 tecidos locais para a reconstrução, não havendo uma técnica padrão para todos os casos. O curativo umbilical com
 tampão vaginal mostrou-se efetivo na prevenção da estenose umbilical.
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Figura 1



Caso 1: 1A: Ausência total de cicatriz umbilical, aspecto pré-operatório. 2B: 6 meses de pós-operatório de neo-
onfaloplastia com o suplo retalho triangular e trapezóide.

 

Figura 2



Caso 2: 2A: Peritoneostomia com ausência de umbigo, aspecto pré-operatório; 2B: 12 meses de pós-operatório de
 neo-onfaloplastia com retalho em “C”.

 

Figura 3



Desenho esquemático da neo-onfaloplastia pela técnica de duplo retalho triangular e trapezóide.

 

Figura 4

Marcação pré-operatória da neo-onfaloplastia pela técnica do “C”.

 

Figura 5

5A: Tampão vaginal utilizado para curativo. O mesmo deverá ser seccionado na profundidade do neo-umbigo; 5B:
 Demonstração do tampão vaginal posicionado no umbigo.
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INTRODUÇÃO: Índice

Com a evolução das técnicas cirúrgicas e cada vez mais a necessidade de uma cirurgia menos traumática, um
 tratamento mais conservador e uma recuperação mais rápida, a medicina evolui a cada dia para procedimentos
 menos invasivos.

 Alicerçados nestes fundamentos procuramos a resolução de nossas patologias e propomos uma seqüência de
 tratamento (1) - 3 infiltrações de cortiçoesteróides locais com intervalo de 21 dias, (2) – liberação percutânea da
 polia A1, (3) – abertura cirúrgica da polia A1.

 Dedo em Gatilho ou Tenossinovite Estenosante é uma das patologias mais freqüentes na mão, que envolve os
 tendões flexores dos dedos quando passam pela polia A1, devido a formação de um nódulo no tendão ou
 espessamento da bainha que o recobre, os sintomas podem variar de dor leve aos movimentos de flexão da mão até
 uma deformidade fixa em flexão. Acomete mulheres de meia idade, preferencialmente atinge dedo anular e médio, e
 se caracteriza por dor, “estalo”, “travamento” e “salto” na topografia da articulação metacarpofalangiana.

 Pode estar associada a Artrite Reumatóide, Diabetes, Gota, Hemodializados e portadores de tumores de tendão ou
 bainha sinovial

MATERIAL E MÉTODO Índice

O tratamento inicial consiste em 3 infiltrações de 0,5 ml (3,2mg) de ésteres da betametasona ( Celestone Soluspan)
 associado a 0,5 ml de Lidocaína a 1 % sem vasoconstritor na topografia da polia A1 com intervalo mínimo de 3



 semanas sem qualquer tipo de imobilização.

 Caso não haja melhora dos sintomas após 60 dias da última infiltração, faz-se a liberação longitudinal da polia A1
 por via percutânea com agulha 40x12 sob anestesia local.

 Não havendo melhora após 30 dias da liberação percutânea opta-se pelo procedimento cirúrgico tradicional em que
 fazemos sob anestesia local com 2,0 ml de lidocaína a 1% sem vasoconstritor e isquemia a nível do braço . Fazemos
 incisão em “v” invertido na topografia da polia A1 e realizamos sua abertura longitudinal com total liberação do
 tendão flexor, e fechamento em plano único de pele com pontos simples de mononylon 5-0 que permanecem por 7
 dias, não colocamos qualquer tipo de imobilização.

RESULTADO(S): Índice

Observamos com essa seqüência de tratamento que podemos evitar procedimentos cirúrgicos desnecessários, e
 possibilitar um retorno mais rápido do paciente a suas atividades.

DISCUSSÃO: Índice

Tratamentos com infiltrações de corticoesteróides estão sendo usadas no tratamento de doença de De Quervain,
 síndrome do Túnel do Carpo, e outras tendinites menos freqüentes. Porém alguns autores se mostram resistentes
 alegando que o procedimento cirúrgico diminuiria o período de morbidade e as recidivas, mas temos que levar em
 conta que existem complicações inerentes ao procedimento cirúrgico, como leão nervosa, abertura de polia A2,
 infecção, complicações da cicatriz, além de outras complicações pelo procedimento percutâneo. Então baseados
 nestas pensamos que o procedimento mais invasivo deva ser evitado quando possível.

CONCLUSÃO: Índice

Concluímos que a seqüência de tratamento proposto evita um grande número de cirurgias. Diminui o período de
 recuperação e de leões decorrentes da técnica cirúrgica.
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DESCRITOR(ES):

POLEGAR, MÃO. RETALHO

INTRODUÇÃO: Índice

O polegar tem um papel fundamental na mão devido a sua oposição com os outros dedos, isso faz com que
 possamos realizar a função de pinça e nos diferenciar dos outros seres vivos. 

 Os traumatismos, tumorações, má-formações congênitas e outras enfermidades algumas vezes atrapalham o
 integridade do polegar impedindo a boa realização da pinça. Em alguns de destes casos é possível realizar a
 cobertura cutânea do polegar com retalhos locais após a ressecção de pequenos e médios tumores, para abertura de
 retração cicatricial pós –queimadura, e correção de deformidades.

OBJETIVO: Índice

Realizar a cobertura cutânea do polegar após ressecções de tumores, correção de retração cicatricial e outras
 deformidades através de retalhos locais, deixando uma boa amplitude para a realização da pinça, com métodos
 rápidos e com menor tempo de internação para os pacientes.

MATERIAL E MÉTODO Índice

Foram realizados retalhos randomizados ou axiais já descritos por outros autores, do próprio polegar ou do dorso da
 mão para cobrir a área cruenta do polegar deixada após a ressecção de pequenos e médios tumores e na abertura
 das retrações cicatriciais no polegar proporcionando uma boa amplitude de movimento do polegar sem prejudicar a
 função de pinça do mesmo.

RESULTADO(S): Índice

Os pacientes obtiveram bons resultados, tendo em vista o objetivo de manter a função de pinça do polegar com força
 e boa amplitude de movimento, porem com limitações em casos de maior complexidade.

DISCUSSÃO: Índice



Os retalhos cutâneos locais para reconstrução do polegar, são bem indicados em casos que necessitam de pequena
 ou média cobertura de pele.
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Figura 1

P.O. de 7 dias com retaho de Limberg modificado , tumor

 

Figura 2



P.O. de 7 dias com retaho de Limberg modificado , tumor

 

Figura 3

P.O. de 7 dias com retaho de Limberg modificado , tumor

 

Figura 4



P.O. de 7 dias com retaho de Limberg modificado , tumor

 

Figura 5

P.O. de 7 dias com retaho de Limberg modificado , tumor
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INTRODUÇÃO: Índice

Devido ao aspecto antiestético, as orelhas proeminentes sempre receberam atenção por parte dos cirurgiões. A
 ausência de antélice e a hipertrofia conchal são os defeitos morfológicos característicos do que denominamos orelhas
 proeminentes.Diversas técnicas foram propostas para sua correção , inicialmente realizadas por Dieffenbach
 (1845),Morestin (1903),Luckett (1910),Pitanguy (1961),Mustardé (1963),Stenströn (1963),Adamson (1965),Furnas
 (1968),Tolleth (1978),Vecchione (2003).
 As técnicas destes autores têm sido usadas de forma isolada ou combinada, embora nem sempre, se questione se
 essa associação é sinérgica ou pouco agressiva às estruturas envolvidas.

MÉTODO Índice

Foram selecionados 90 pacientes portadores de orelhas proeminentes bilateralmente devido à hipertrofia conchal e
 ausência de curvatura de antélice, que foram divididos em três grupos.
 Grupo I: 30 pacientes operados pela técnica de Furnas, combinada com a técnica de Mustardé.
 Grupo II: 30 pacientes operados pela técnica de Furnas, combinada com as técnicas de Mustardé e Stentrön (raspa
 serrilhada)
 Grupo III: 30 pacientes operados pela técnica de Furnas, combinada com as técnicas de Mustardé e Stentrön
 modificada (raspa com apenas dois dentes).

RESULTADO(S): Índice

O grupo I apresentou pacientes com edema considerado ausente no 30 dia pós-operatório, com dor considerada
 suportável pelos pacientes e duas recidivas parciais em seis meses. O grupo II apresentou pacientes com edema
 acentuado no 30 dia pós-operatório,com dor considerada intensa pelos pacientes e não ocorreram recidivas em 6
 meses.O grupo III apresentou pacientes com edema discreto no 30 dia pós-operatório,com dor considerada
 suportável pelos pacientes e não ocorreram recidivas em 6 meses.

DISCUSSÃO: Índice

As técnicas dos grupos I e II são as mais utilizadas freqüentemente para correção de orelhas proeminentes, sendo
 sua eficácia comprovada na prática e, em nosso experimento, de maneira geral, apresentaram bons resultados pós-
operatórios exceto por alguns inconvenientes decorrentes de aspectos mal solucionados pelas mesmas. Assim
 acreditamos que o aspecto inflamatório localizado na antélice sugere como fator causal a agressão provocada pela
 escarificação causada pela raspa vendida atualmente no mercado brasileiro como raspa de Stenströn.Acreditamos
 também que as recidivas ocorreram pela falta de métodos auxiliares na confecção desta dobradura como
 escarificações ou secções parciais na região anterior da cartilagem.A proposta cirúrgica realizado no grupo III nos
 pareceu solucionar alguns desses problemas.

CONCLUSÃO: Índice

Acreditamos que o uso de técnicas combinadas seja uma opção mais segura para a resolução de orelhas



 proeminentes de causa mista.
 A escolha dessas técnicas deve ser feita tendo em mente as vantagens e inconvenientes de cada método.
 Parece-nos ser a associação das técnicas de Furnas, Mustardé e Stenströns modificada mais um modo de resolução a
 ser ponderada ao se escolher o método adequado a cada caso.
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DESCRITOR(ES):
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INTRODUÇÃO: Índice

A reconstrução do complexo aréolo-mamilar representa o estágio final da reconstrução mamária, no qual a estrutura
 reconstruída deve ser transformada numa cópia com o máximo de realismo possível quando comparada à mama
 oposta da paciente. Apesar da existência de numerosas técnicas para reconstrução do mamilo, a perda da projeção a
 longo prazo é um fator de freqüente no resultado.

MATERIAL E MÉTODO Índice

Selecionadas 17 pacientes do sexo feminino submetidas à reconstrução mamária após mastectomia por câncer de
 mama que desejavam reconstrução do complexo aréolo-mamilar. A técnica utilizada foi escolhida com base na
 medida da projeção do mamilo contra-lateral e na presença de projeção ou não da aréola da mama oposta.
 Pacientes com projeção menor que 7mm do mamilo contra-lateral foram tratadas com retalho local tipo “star-flap
 modificado”- técnica descrita por Schestak1. Em casos onde a projeção era maior do que 7mm, foi realizado enxertia
 do mamilo contra-lateral. Nas pacientes que apresentavam projeção de aréola contra-lateral, foi realizada sutura em
 bolsa (round block) e tatuagem para pigmentação na área do retalho. Nos casos em que não havia projeção
 realizou-se apenas a tatuagem na área demarcada para aréola. As medições da projeção do mamilo foram realizadas
 com paquímetro no pós-operatório imediato, 30, 60 e 90 dias após o procedimento. Foram também acompanhadas
 as complicações ocorridas no pós-operatório e relacionadas com a perda de projeção do mamilo.

RESULTADO(S): Índice



Reconstruído o complexo aréolo-mamilar em 17 pacientes com média de idade de 49 anos. Em 11 pacientes foi
 optado pela técnica de retalho local de espessura total tipo “star-flap” modificado. Em 9 pacientes associou-se a
 sutura em “round-block” e em 2 pacientes sem “round-block”, de acordo com necessidade de projeção da aréola. Em
 5 pacientes realizou-se a técnica de “star flap” original (3 casos sem “round-block” e 2 casos com “round-block”).
 Somente em um caso foi realizada a enxertia de mamilo contra-lateral. As pacientes tiveram seguimento pós-
operatório mínimo de 3 meses. Foi observada taxa média de diminuição da projeção do mamilo de 41,9%, associada
 principalmente à presença de complicações (necrose parcial), com nível de correlação estatística de 0,62.

DISCUSSÃO: Índice

A combinação de projeção do mamilo, coloração simétrica da aréola e projeção da aréola proporciona à mama
 reconstruída o máximo de realismo que qualquer tipo de reconstrução mamária pode obter. Um grande número de
 técnicas e desenhos de retalhos têm sido bem descritos na literatura, porém nota-se uma preferência dos cirurgiões
 por aquelas que oferecem maior simplicidade de execução, redução da área doadora e resultado próximo à
 realidade.

CONCLUSÃO: Índice

A perda de projeção é um fator a ser levado em conta no momento do planejamento do retalho, evitando assim a
 complicação mais freqüente (necrose do retalho) que implica em uma piora do resultado final. As técnicas utilizadas
 somadas ao aspecto da pigmentação da aréola por tatuagem mostraram-se adequadas quanto à indicações e os
 resultados finais.
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Figura 1



Paciente.A- Aspecto em perfil da projeção do CAM reconstruído

 

Figura 2

Paciente A- Aspecto em perfil do CAM da mama contralateral (simetrizada).

 

Figura 3



Paciente A – Aspecto frontal do resultado após reconstrução do CAM com retalho tipo “Star-Flap”, sutura em round-
block e tatuagem.

 

Figura 4

Execução de tatuagem (retoque) em CAM reconstruído.
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INTRODUÇÃO: Índice

A mamoplastia de aumento (MA) com implante de silicone é consagrada mundialmente e a via de acesso transaxilar
 se destaca pela ausência de cicatrizes na mama além dos resultados estéticos muito satisfatórios. Entretanto, a
 possibilidade de lesão das vias linfáticas axilares e conseqüente alteração na detecção do linfonodo sentinela (LNS)
 no caso de futuro de câncer de mama, gerou grande discussão sobre o tema. O objetivo desse estudo é avaliar a
 integridade das vias linfáticas axilares e do LNS através de análise linfocintilográfica pré e pós-operatória além da
 visualização trans-operatória das vias linfáticas pela injeção periareolar de azul patente.

MATERIAL E MÉTODO Índice

Foram operadas 22 pacientes (44 mamas) com idade média de 30 anos. Uma semana antes do procedimento, as
 pacientes foram submetidas a uma linfocintilografia (LCG) de mama com injeção sub-dérmica periareolar do
 radiofármaco fitato-99mTc (fig.1). A cirurgia foi realizada através de incisão em forma de “S” na prega axilar lateral,
 um cm atrás da borda lateral do músculo peitoral maior com a dissecção de túnel subcutâneo em direção à borda
 súpero lateral do mesmo músculo, preservando a área triangular na porção ínfero-lateral da axila (fig.2). A fáscia
 peitoral foi aberta dissecando-se a loja do implante sob visão direta no plano subfascial. Após inserção da prótese
 (texturizadas, redondas, perfil alto, com volume médio de 255cc Silimed® e Mentor®), foi procedida injeção
 periareolar do azul patente sendo possível a visualização dos vasos linfáticos no acesso axilar (fig.3). Um mês após a
 MA foram repetidas as LCG e seus resultados foram comparados aos exames pré-operatórios e aos achados do azul



 patente no trans-operatório.

RESULTADO(S): Índice

Na avaliação linfocintilográfica, observando a detecção e localização do LNS, verificou-se que na comparação dos
 exames pré e pós-operatórios de um mês, 100% das pacientes (44/44 mamas) apresentaram similaridade nos
 padrões de drenagem. Uma paciente, além do LNS axilar, apresentou drenagem para a região infra-clavicular
 ipsilateral no exame pós-operatório. Quanto à visualização trans-operatória da via linfática corada com azul patente,
 houve extravazamento do corante em 8 axilas (fig.4) nas quais se obteve o mesmo padrão de drenagem na LCG
 pós-operatória quando comparada ao status pré-operatório (tab.1).

DISCUSSÃO: Índice

Levando-se em consideração a alta prevalência do câncer de mama e seu tratamento, o estudo do LNS destaca-se
 como importante fator prognóstico e potencial redutor da morbidade nas mastectomias e esvaziamentos axilares. A
 preservação da integridade da via linfática axilar tornou-se alvo de discussão no aspecto médico-legal em relação à
 segurança dessa tática nas MA. A preservação anatômica das vias linfáticas no local do acesso cirúrgico de inserção
 do implante, através da visualização azul patente associado à análise das LCG, mesmo em axilas onde houve o
 extravazamento do corante, evidencia a segurança de que o conceito de LNS poderá ser utilizado caso uma paciente
 desse grupo venha desenvolver um câncer de mama.

CONCLUSÃO: Índice

Respeitando-se a técnica descrita, a via de acesso transaxilar para mamoplastias de aumento não interfere na
 identificação do linfonodo sentinela.
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Figura 1



Exame linfocintilográfico demonstrando as áreas de injeção do radiofármaco e identificação do linfonodo sentinela.

 

Figura 2

Marcação pré-operatória indicando área de descolamento da loja do implante, incisão em forma de “S” na axila,
 borda lateral do músculo peitoral, região de confecção do trajeto subcutâneo (linha tracejada) e área triangular de
 preservação onde se localizam os vasos linfáticos.

 



Figura 3

Visualização das vias linfáticas no acesso axilar sem extravazamento logo após injeção do azul patente com leve
 massagem no local das injeções. Ao fundo, prótese texturizada na loja subfascial previamente dissecada.

 

Figura 4



Visualização das vias linfáticas no acesso axilar com extravazamento logo após injeção do azul patente com leve
 massagem no local das injeções.

 

Figura 5



Resultado pós-operatório de um ano com difícil visualização da cicatriz axilar ou do azul patente residual.

 

Figura 6



Tabela demonstrando os resultados obtidos com relação à idade, marca da prótese, volume do implante, localização
 da drenagem linfática nas linfocintilografias pré e pós-operatórias e visualização intra-operatória do azul patente.



MÉTODO ALTERNATIVO PARA RECONSTRUÇÃO ALAR E DEFINIÇÃO DE
 PONTA NASAL COM EMPREGO DE CARTILAGEM CONCHAL NA RINOPLASTIA

 DO PACIENTE FISSURADO
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INTRODUÇÃO: Índice

A correção das deformidades nasais dos pacientes com fissura lábio-palatina é um desafio ao cirurgião plástico. O
 nariz fissurado apresenta tipicamente certas alterações que são decorrentes tanto da patologia propriamente dita
 como da cirurgia empregada na correção da fissura labial. O paciente geralmente apresenta o domus desviado para
 o lado da fissura, o ângulo mais obtuso entre as cruras medial e lateral, deficiência de projeção da crura lateral da
 alar, horizontalização do eixo da narina, entre outras. São inúmeras as técnicas descritas na correção de tais
 deformidades.

OBJETIVO: Índice

O objetivo do trabalho é demonstrar os resultados da utilização da cartilagem conchal em substituição a crura lateral
 do lado fissurado.

MATERIAL E MÉTODO Índice

Foram avaliados 6 pacientes submetidos a rinoplastia para fissurado quanto a forma, projeção e desvios das alares.
 Os paciente, 3 homens e 3 mulheres, foram submetidos a exorrinoplastia por via columelar com incisão em “V”,
 descolamento nasal e exposição das alares e do dorso nasal, ressecção da crura lateral do lado fissurado que foi
 utilizada, quando necessário, como strut entre as cruras mediais, incisão na região anterior da orelha, descolamento
 e ressecção da cartilagem conchal que foi esculpida e suturada ao domus de forma a dar sustentação a asa nasal e
 finalmente a rotação medial da asa nasal.

RESULTADO(S): Índice



Os pacientes evoluíram sem intercorrências. Foi observado melhora na projeção da asa nasal do lado fissurado,
 diminuição do desvio do domus, melhora da definição e projeção da ponta nasal, melhora da orientação vertical da
 narina. A área doadora de cartilagem apresentou cicatrizes de boa qualidade e quase que imperceptíveis.

DISCUSSÃO: Índice

A utilização da cartilagem conchal é uma técnica de fácil execução, de baixa morbidade para a área doadora e que
 apresenta resultados bastante satisfatórios quanto a sustentação da asa nasal do lado fissurado.
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RECONSTRUÇÃO DE PAREDE ABDOMINAL PÓS-EXÉRESE DE RECIDIVA DE
 CARCINOMA ENDOMETRIAL : RELATO DE CASO
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INTRODUÇÃO: Índice

O carcinoma endometrial é o quarto tipo mais comum de câncer entre as mulheres. A sobrevida geral é excelente
 devido ao diagnóstico precoce com o câncer confinado ao corpo uterino. O tumor dissemina-se do estroma
 endometrial no miométrio uterino a outras estruturas adjacentes como cérvice, trompas e ovários. A maioria das
 recorrências ocorre na pelve ou na cúpula vaginal, apesar de que metástase à distância para o tórax, abdômen e
 celebro não são incomuns. Recorrência tem sido relatada no trocater de laparoscopia, contudo é incomum haver
 uma recorrência na cicatriz abdominal após laparotomia.

RELATO: Índice

I.F.S., 61 anos, feminina, brasileira, em acompanhamento no serviço de oncologia pélvica do Hospital Pérola
 Byington devido à ressecção de útero e anexos em fevereiro de 2003 com diagnóstico de carcinoma de endométrio
 de grau histológico I e nuclear II. 

 Em maio de 2006 foi realizado exérese de nódulo em cicatriz abdominal com diagnóstico de recidiva de carcinoma
 endometrial. Cinco meses após a ressecção do tumor parede foi observada presença de nova tumoração local que
 evoluíu com crescimento progressivo sendo realizado seis ciclos de quimioterapia e programada para ressecção de
 tumor realizada em julho deste ano.

 A ressecção foi feita em monobroco abrangendo pele, aponeurose, músculo reto abdominal, 80 cm do intestino
 delgado, a cúpula da bexiga, a borda antimesentérica do terco médio do sigmóide, e o omento maior, resultando em
 uma área cruenta desde a cicatriz umbilical até a rima vulvar e lateralmente até as espinhas ilíacas ântero-
superiores (defeito 23 x 22 cm).
 Para reconstrução foi utilizado um retalho de aponeurose do musculo oblíquo maior em transposição rodado para



 reparo do componente aponeurótico da região abdominal infra umbilical. Sobre a aponeurose reconstruída foi
 interposto uma tela de márlex. Quanto a cobertura cutänea, foi realizado um descolamento do retalho dermo-
gorduroso supra umbilical e fechado com avanço até região vulvar. A paciente apresentou boa evolução com
 fechamento total do defeito
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ANÁLISE DE 21 CASOS DE RESSECÇÃO DE NEUROFIBROMAS EM PACIENTES
 COM NEUROFIBROMATOSE TIPO 1 OPERADOS NO HC-FMUSP
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INTRODUÇÃO: Índice

Neurofibromatose tipo 1 (Doença de Von Recklinghausen-NF1), é uma das doenças genéticas, com alteração em um
 único gene, mais comuns, afetando pelo menos um milhão de pessoas no mundo.O diagnóstico da NF1 é baseado
 em critérios que requerem a presença de 2 ou mais dos seguintes itens: 1-Seis ou mais manchas café-com-leite com
 diâmetro maior que 5mm (pré-puberal) ou 15mm (pós-puberais); 2- dois ou mais neurofibromas de qualquer tipo,
 ou um plexiforme; 3-glioma óptico 4- dois ou mais nódulos de Lisch; 5- manchas na região axilar ou inguinal 6-
 Displasias ósseas; 7-parente de primeiro grau com NF1. O HCFM-USP recebe muitos destes pacientes encaminhados
 para o tratamento de neurofibromas. Este estudo tem o objetivo de análise do tratamento prestado a estes
 pacientes.

MATERIAL E MÉTODO Índice

Foram estudados retrospectivamente 21 pacientes do grupo de Tumores cutâneos da disciplina de Cirurgia Plástica
 operados no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo no período de 2001 a
 2006. Foram analisados dados referentes ao sexo, idade, cor da pele, localização da lesão principal, área cutânea do
 espécime cirúrgico e complicações pós-operatórias.

RESULTADO(S): Índice

A idade média dos pacientes operados foi de 27,7anos, sendo 58% do sexo feminino e 42% do sexo masculino. Em
 relação a cor da pele :49% pardos, 28% negros e 23% brancos. A localização das lesões foi principalmente na
 cabeça em 28%, membro inferior em 23%, dorso em 19%, glúteo em 14% e membro superior em 14%. A média da
 superfície cutânea ressecada foi de 366 cm2, com variação de 10 a 800cm2. As áreas foram significativamente
 menores na cabeça que em outras áreas. Os casos de ressecção na cabeça foram menores (45cm2) e com ausência



 de complicações nesta série; os casos de dorso e glúteo foram maiores (650cm2) e complicações de
 aproximadamente 60%.Em relação ás complicações operatórias elas totalizaram aproximadamente 42%. Foram: a
 necessidade de transfusão sanguínea (14%), seroma (10%), deiscência e necrose cutânea (10%) e infecção (5%).
 Não ocorreram complicações nos pacientes operados de lesões na cabeça, grupo mais freqüente.

DISCUSSÃO: Índice

Nesta série, foram apresentados casos muitos diferentes, dificultando uma análise global. A diferença encontrada
 possivelmente é em virtude do tamanho da lesão ressecada e a vascularização da área ressecada. A necessidade de
 transfusão sanguínea ocorreu em três casos (dorso, membro inferior e glúteo), com ausência de hematoma, alto
 débito do dreno, em pacientes sem instabilidade hemodinâmica e hematócrito inferior a 21%. Tinham em média de
 800cm2, com grande dificuldade de hemostasia (vasos calibrosos em grande número e com alteração da parede
 vascular. Em relação ao seroma, este foi solucionado com o uso de meias elásticas ou faixas compressivas elásticas,
 e a permanência de dreno em todos os casos até débitos inferiores a 30ml/dia.

CONCLUSÃO: Índice

A ressecção de grandes neurofibromas em pacientes com neurofibromatose apresenta índices de complicações não
 desprezíveis e com necessidade de atendimentos em grandes centros dotados de capacidade de atender a possíveis
 intercorrências.
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RECONSTRUÇÃO TORÁCICA COM RETALHO MIOCUTÂNEO COMBINADO DE
 MÚSCULO GRANDE DORSAL E SERRÁTIL ANTERIOR EM V-Y EM PACIENTES

 COM MELANOMA AVANÇADO.
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INTRODUÇÃO: Índice

O melanoma é uma neoplasia cutânea que teve aumento de 619% na incidência e 165% na mortalidade entre 1950
 e 2000, segundo o Instituto Nacional do Câncer americano. Trata-se do quinto tipo de câncer mais freqüente entre
 os homens, o sétimo tipo de câncer em termos de mortalidade, o segundo em anos produtivos perdidos e o tipo
 mais freqüente entre mulheres de 20 a 29 anos. Pessoas com a pele clara, com inabilidade de se bronzear, cabelo
 loiro ou ruivo, olhos verdes ou azuis são pessoas que tem maior risco de desenvolvimento deste tipo de tumor em
 relação à população em geral. O tratamento do melanoma inclui a ressecção da lesão com margens amplas. Em
 lesões avançadas, a reconstrução do defeito secundário à ressecção pode representar um desafio ao cirurgião
 reparador. Relatamos neste estudo a metodologia utilizada para reconstrução de grandes defeitos torácicos
 secundários à ressecção de melanomas avançados.

MATERIAL E MÉTODO Índice

Foram analisados 3 casos de melanoma avançado da região torácica. Estes pacientes foram tratados pelo Grupo de
 Oncologia Cutânea da Disciplina de Cirurgia Plástica da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Após a
 realização da ressecção do melanoma com margens de 2 cm, todos os pacientes apresentavam defeitos em região
 torácica sem possibilidade de fechamento com a rotação de retalhos cutâneos locais ao acaso. Devido a extensão da
 área cruenta as reconstruções foram realizadas com o uso de retalhos miocutâneos combinados de músculo grande
 dorsal e serrátil anterior em V-Y. Os pacientes foram posicionados em decúbito lateral direito. Realizadas incisões
 cutâneas em região dorsal, dissecção de músculo grande dorsal inferiormente, e de músculo serrátil anterior
 lateralmente. Identificação de artéria e veias toracodorsais íntegras, com liberação total da musculatura. Realizado
 avanço de retalho em direção anterior em V-Y com fechamento de área doadora e receptora,após mudança de
 decúbito para dorsal, primariamente. Drenagem anterior e posterior com dreno de aspiração à vácuo de 4,8mm de
 diâmetro.



RESULTADO(S): Índice

Em todos os casos foi obtido o fechamento primário da lesão com o uso do método acima descrito. Em um dos
 pacientes houve pequena área de deiscência de 3 cm de extensão. Houve fechamento por 2a intenção desta região
 após 2 semanas de curativo.

DISCUSSÃO: Índice

A reconstrução de grandes defeitos torácicos secundários a ressecção de melanomas avançados pode representar um
 desafio para o cirurgião plástico. Descrevemos neste artigo o uso do retalho miocutâneo combinado de músculo
 grande dorsal e serrátil anterior em V-Y para o fechamento deste tipo de defeito. Trata-se de método seguro que
 possibilitou o fechamento de grandes defeitos com baixa morbidade.
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TRATAMENTO CIRÚRGICO DO PECTUS EXCAVATUM COM IMPLANTES DE
 SILICONE

|  INTRODUÇÃO  |  MATERIAL E
 MÉTODO  |  RESULTADOS  |  DISCUSSÃO  |  CONCLUSÃO  |  BIBLIOGRAFIA  |

AUTOR:

SERGIO CAVALCANTE ROMAY

ENDEREÇO DO AUTOR:

Rua da Passagem, 72, apt. 417 - Botafogo, RJ

CO-AUTORES:

IVO PITANGUY
JÚLIO SUCA HUAQUIPACO
HUMBERTO OLIVEIRA DIAS DOS SANTOS
MARCELO LUIS ALTENHOFEN DA SILVA

INSTITUIÇÃO:

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO RIO DE JANEIRO, ENFERMARIA 38, INSTITUTO IVO PITANGUY.

DESCRITOR(ES):

PECTUS EXCAVATUM, IMPLANTES, CRIANÇAS

INTRODUÇÃO: Índice

O Pectus excavatum é a mais comum das deformidades da parede torácica descrita e discutida na literatura médica
 desde o século XV. Acomete de 1:400 crianças nascidas vivas. A patologia caracteriza-se por uma depressão do
 esterno e das cartilagens para-esternais inferiores, acarretando alterações estéticas com possíveis conseqüências
 psicológicas e sociais que interferem na qualidade de vida destes indivíduos. 

 Eventualmente, podem estar associadas deformidades como abdômen protuberante, cifoescoliose, hipomastia e
 mais raramente patologias cardio-respirátorias.
 O Pectus excavatum (Pex) pode ser classificado como simétrico ou assimétrico, sendo que, quando assimétrico, a
 maior depressão está quase sempre à direita.

 Várias teorias surgiram para explicar esta deformidade , entre elas mencionam-se: posição intra-uterina do feto,
 raquitismo, presença de um ligamento sub-esternal que provocaria a depressão do esterno, retração do tendão
 central do diafragma, aplasia congênita do esterno, músculos retos congenitamente curtos, tumor mediastinal e síflis
 hereditária. Sendo que a teoria mais aceita é que haveria um crescimento desproporcional das cartilagens costais,
 tendo como consequência o retro posicionamento do esterno, o qual denomina-se Pectus excavatum, ou um
 posicionamento anterior do externo produzindo o Pectus carinatum. 

MATERIAL E MÉTODO Índice

Este trabalho foi elaborado entre 2005 e 2007, na Enfermaria 38, do serviço de cirurgia plástica do Professor Ivo
 Pitanguy, na Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro. Foram submetidos à cirurgia três pacientes: dois do sexo
 masculinos, de 30 e 31 anos, e um do sexo feminino de 23 anos. Sem sintomas cardio-respiratórios, cursando
 apenas com deficiência estética e sem graves alterações psicológicas. A técnica utilizou inclusão de implante de



 silicone pré-moldado com massa de silicone feito pela SILIMED, confeccionada com consistência de gel 7.0
 (panturrilha, superfície de poliuretano) e com alças de silicone acopladas no implante para melhor fixação.

RESULTADO(S): Índice

Com a técnica empregada, observou-se uma rápida recuperação dos pacientes, com baixa morbidade pós-operatória,
 reduzindo o tempo médio de permanência hospitalar. Apresentaram cicatrizes esteticamente aceitáveis, o que
 contribuiu para a satisfação dos mesmos em relação ao resultado.

DISCUSSÃO: Índice

Comparada com outras técnicas cirúrgicas mostrou um menor grau de morbidade e com a possibilidade de confecção
 de implantes personalizados.

CONCLUSÃO: Índice

A técnica por nós apresentada tem resultados satisfatórios, é realizada em um só tempo cirúrgico e permite uma
 recuperação rápida e sem a presença de grandes cicatrizes.
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COLA DE CIANOACRILATO DE BAIXO CUSTO EM CIRURGIA PLÁSTICA
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INTRODUÇÃO: Índice

O cianoacrilato foi sintetizado em 1949 e o seu uso como cola cirúrgica teve suas primeiras publicações na década de
 60, inclusive avaliando-se seu potencial carcinogênico (1). Em 1981 foi usada com sucesso no fechamento de
 blefaroplastias (2)). Posteriormente vários estudos foram realizados, demonstrando também o efeito antibacteriano
 desta substância (3). Em nosso meio, Greco Jr. et col. (4) e Caloi (5) estudaram a eficiência deste produto na
 cirurgia plástica. Contudo seu custo elevado é um obstáculo ao seu uso mais amplo. Verificando que existiam colas
 do mesmo cianoacrilato para bricolagem, no mercado, de baixíssimo custo, o autor decidiu pela sua utilização
 cirúrgica.

MATERIAL E MÉTODO Índice

100 pacientes submetidas a abdominoplastias e 100 submetidas a mamaplastias tiveram a cola de cianoacrilato
 utilizada para oclusão da ferida operatória, após sutura subcutânea com fio absorvível 4-0(Monocryl®). Foi avaliada
 a evolução pós-operatória imediata e após períodos que variaram de 6 a 12 meses, tendo como grupo de
 comparação, 100 pacientes submetidas anteriormente às mesmas cirurgias, onde o fechamento da ferida foi feito
 com sutura intradérmica de fio absorvível 5-0 (Vicryl ®). A esterilização dos tubos de cola usada em bricolagem foi
 realizada através de óxido de etileno, com comprovação através de culturas, que não havia crescimento bacteriano
 na parte externa. A cola também foi submetida a exames laboratoriais de cultura sem crescimento bacteriano.

RESULTADO(S): Índice

O resultado final da cicatriz se equivalia nos dois casos, porém em 3% das abdominoplastias e 7% das mamaplastias
 em que se fez sutura intradérmica houve eliminação de fio cirúrgico dentro dos primeiros 30 dias pós-op. Nos casos
 em que se usou a cola, apenas em 2% das mamaplastias isso aconteceu. Nenhuma irritação da pele ou complicações
 foram observadas em decorrência do uso da cola.

DISCUSSÃO: Índice

Tanto a sutura intradérmica quanto a cola apresentam bons resultados tardios da cicatriz. Contudo, a rapidez na
 aplicação da cola para bricolagem e o seu baixo custo favorecem o seu uso sobre a sutura intradérmica.



CONCLUSÃO: Índice

Sempre que possível e com os devidos cuidados de assepsia, a cola de cianoacrilato usada em bricolagem pode
 substituir as suturas intradérmicas.
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Figura 1

Cola de cianoacrilato utilizada em bricolagem, tendo o seu recipiente esterilizado com óxido de etileno.

 

Figura 2



Aplicação da cola sobre a pele, com cotonete após sutura subcutânea, numa cirurgia de revisão de cicatriz de
 abdominoplastia.

 

Figura 3

Aspecto da ferida com a película de cola de cianoacrilato. Sua resistência a tração é equivalente à da sutura
 intradérmica.

 

Figura 4



Retirada com pinça, dos resíduos da cola que não saíram espontaneamente após dez dias.

 

Figura 5

Cicatriz de mamaplastia após um ano, cuja ferida cirúrgica foi ocluida com cola de cianoacrilato usada para
 bricolagem.

 

Figura 6



Cicatriz de abdominoplastia após um ano, cuja ferida cirúrgica foi ocluida com cola de cianoacrilato usada para
 bricolagem.
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INTRODUÇÃO: Índice

As cirurgias para tratamento das hipoplasias do terço médio da orelha representam desafio para a cirurgia plástica.
 Isto devido à escassez de tecido local e dificuldade em recompor o contorno auricular sem diminuir
 significativamente o seu tamanho. Este trabalho visa demonstrar uma variante dos retalhos condrocutâneos de
 avanço com a finalidade de reconstruir orelhas com hipoplasia do terço médio.

MÉTODO Índice

O estudo foi realizado com base em dois pacientes do sexo feminino, com idade de 13 e 15 anos, sendo que em uma
 paciente a orelha direita apresentava hipoplasia do terço médio e na outra, a hipoplasia foi evidenciada na orelha
 esquerda. Foi confeccionado o retalho condrocutâneo local proposto sob anestesia local e as orelhas foram medidas
 no pré e pós-operatório.

RESULTADO(S): Índice

No paciente 1 foi evidenciado diâmetro cefalocaudal medindo 58 mm e o tamanho do defeito, 21 mm. Após a
 correção, o diâmetro passou a medir 54 mm, ou seja, ocorreu uma diminuição de 4 mm. No paciente 2, o diâmetro
 cefalocaudal era de 58 mm e o tamanho do defeito, de 18 mm. Após a correção com o retalho de avanço, seu
 diâmetro passou para 55 mm, ou seja, neste caso a diminuição foi de 3 mm. Não foram observadas complicações
 pós-operatórias significativas.

DISCUSSÃO: Índice

Os objetivos da reconstrução de defeitos da orelha externa incluem: proporcionar pele de textura e espessura



 adequada, estrutura para um bom suporte e manter a reconstrução o mais simples possível. As diversas técnicas de
 reconstrução da orelha externa são variantes de duas categorias de procedimentos: enxertos simples ou compostos
 e retalhos locais ou regionais. Os retalhos locais fecham o defeito auricular reduzindo a circunferência da orelha, mas
 evitam alterações de textura e cor da pele. Desde o clássico trabalho de Antia e Bush em 1967 (1), uma grande
 variedade de retalhos condrocutâneos locais e regionais é descritos para a correção dos defeitos marginais da orelha
 externa (2,3). Nos casos em questão seccionou-se toda a espessura da orelha formando um retalho de avanço com
 pedículo superior e extremidade triangular para a correção do defeito. Nos pacientes estudados foi evidenciado
 diminuição do diâmetro cefalocaudal de apenas 4 mm e 3 mm. Estas diminuições de diâmetro foram consideradas
 pequenas e esteticamente aceitas. O procedimento proposto é simples, realizado sob anestesia local e em um único
 tempo cirúrgico.

CONCLUSÃO: Índice

Observamos que as complicações foram mínimas e acreditamos que os resultados obtidos foram bons, restituindo o
 contorno auricular e diminuindo pouco o seu tamanho. Os pacientes se mostraram muito satisfeitos com o resultado.

REFERÊNCIA(S) BIBLIOGRÁFICA(S) OU BIBLIOGRAFIA: Índice

1. Antia, N. H., and Buch, V. I. Chondrocutaneous advancement flap for the marginal defect of the ear. Plast.
 Reconstr. Surg. 39: 427, 1967.
 2. Low, D. Modified chondrocutâneous advancement flap for ear reconstruction. Plast. Reconstr. Surg. 102: 174,
 1998.
 3. Fata, J. Composite chondrocutaneous advancement flap: a technique for the reconstruction of marginal defects or
 the ear. Plast. Reconstr. Surg. 99: 1172, 1997.

 

IMAGENS:

Figura 1



 

Figura 2



 

Figura 3



 

Figura 4



 

Figura 5



 

Figura 6





QUEIMADURA SOLAR DE TERCEIRO GRAU: RELATO DE CASO
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INTRODUÇÃO: Índice

A queimadura solar é um evento comum e, na maioria dos casos, a excessiva exposição aos raios ultravioletas
 resulta em queimadura de primeiro grau (1). Em raros casos a exposição ao sol pode causar lesões mais profundas,
 caracterizando as queimaduras de segundo e terceiro graus. Apresentamos um caso de queimadura solar que
 evoluiu de maneira atípica para terceiro grau.

RELATO: Índice

JHA, 54 anos, afro-brasileiro, solteiro, sem filhos. Veio ao serviço com quadro de queimadura por exposição solar em
 membro inferior direito e coto de amputação em membro inferior esquerdo. O paciente é hipertenso, tabagista,
 etilista e apresenta seqüelas motoras, sensitivas, cognitivas devido a acidente vascular cerebral prévio. A amputação
 da perna esquerda ocorreu devido a quadro de tromboangeíte obliterante em virtude do tabagismo. Faz uso de
 fenobarbital, fenitoína, captopril e ranitidina. Os familiares referem que o paciente permaneceu exposto ao sol das
 9:00 às 15:00 horas sem o uso de qualquer tipo de proteção solar. Chegou ao nosso serviço com 15 dias de história,
 apresentando ao exame físico queimadura de terceiro grau coberta por escara necrótica em membro inferior direito
 e coto de amputação do membro inferior esquerdo, correspondendo a aproximadamente 4 % de área corporal. Foi
 realizado desbridamento cirúrgico das lesões, evidenciando exposição da musculatura das pernas e de tendões no
 dorso no pé esquerdo. Após tratamento do leito receptor, foi realizado enxertia de pele parcial para cobertura da
 área ulcerada e rotação de retalhos locais para cobertura dos tendões expostos.

DISCUSSÃO: Índice

As queimaduras solares ocorrem por lesão tecidual principalmente devido a ação deletéria da radiação ultravioleta B
 no DNA nuclear das células, levando à apoptose (2,3).No caso descrito, mostramos a evolução atípica de uma
 queimadura solar até o terceiro grau. O paciente em questão foi deixado por seus cuidadores exposto ao sol de



 verão por 6 horas, sem condições de reagir à dor devido a um déficit importante de sensibilidade periférica
 conseqüente aos acidentes vasculares cerebrais prévios e ao etilismo de longa data. Isto provavelmente aumentou a
 gravidade da lesão nas áreas mais expostas. Existem diversas medicações fotosensibilizantes. Contudo, no caso
 descrito não há evidências do uso crônico de qualquer uma dessas medicações para explicar o ocorrido.

CONCLUSÃO: Índice

A gravidade da queimadura solar ocorreu devido à falta de cuidado com um indivíduo incapacitado de reagir de
 maneira eficaz ao ambiente. Esta situação de descaso é uma realidade triste vista nos paises em desenvolvimento.
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QUEIMADURAS ELÉTRICAS: UMA ANÁLISE RETROSPECTIVA DE 5 ANOS
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INTRODUÇÃO: Índice

O propósito deste estudo é revisar a experiência de uma instituição terciária na unidade de queimados com vítimas
 de queimaduras elétricas. Estudando as características peculiares deste tipo de queimadura, suas complicações e
 aspectos relativos à epidemiologia dos pacientes.

MÉTODO Índice

Foram revisados os prontuários médicos dos pacientes hospitalizados na enfermaria e UTI de Queimaduras do
 Hospital das Clinicas da Faculdade de Medicina de São Paulo por queimaduras elétricas de novembro de 2001 até
 outubro de 2006. Estes foram divididos arbitrariamente em alta voltagem (≥1000V), baixa voltagem (<1000V),
 “flash burn” na qual não há passagem de corrente elétrica pelo corpo do paciente e as queimaduras provenientes de
 relâmpagos.

RESULTADO(S): Índice

A maioria das queimaduras elétrica ocorreu no trabalho e a distribuição demográfica de todos os grupos mostrou uma
 predominância dos adultos jovens do sexo masculino. O grupo de queimaduras por baixa voltagem é o que tem a
 menor razão homem:mulher sendo o grupo mais heterogêneo devido, principalmente, a ocorrência destes acidentes
 em ambientes domésticos.

CONCLUSÃO: Índice

No nosso estudo como em outros, identificamos o grupo das queimaduras por alta voltagem como o mais
 potencialmente debilitante por estar associada à necrose muscular profunda, a necessidade de amputações,
 fasciotomias e escarotomias. Estes pacientes são também os que mais apresentaram lesões associadas como trauma



 crânio encefálico, lesões ortopédicas múltiplas e significantes perdas de tecidos devido a quedas subseqüentes. 

 Como um resultado destas lesões associadas, estes pacientes são tratados como politraumatizados e
 conseqüentemente tem uma maior ocorrência de complicações e um consumo maior de recursos hospitalares. Além
 disso, as lesões são potencialmente incapacitantes, o que gera um grande impacto socioeconômico devido a alta
 incidência de seqüelas deste tipo de lesão.

 A prevenção ainda é a medida de maior custo-benenfício e deve ser o foco de qualquer discussão no que diz respeito
 às medidas para se minimizar o grande número de lesões devido às queimaduras elétricas.
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INTRODUÇÃO: Índice

 Estima-se que 1.000.000 de brasileiros se queimem por ano. Não há restrição de sexo, idade, raça ou classe social.
 Forte impacto econômico é gerado, tendo em vista o tempo prolongado de tratamento e acompanhamento. Soma-se
 a isso o prejuízo incalculável representado pelo dano psicossocial ao paciente.

MATERIAL E MÉTODO Índice

Estudo transversal de 1273 prontuários de pacientes internados no Centro de Tratamento de Queimados do Hospital
 do Andaraí no período de janeiro de 1997 a dezembro de 2006. Avaliaram-se: idade, sexo, tempo de permanência
 internado, extensão corporal acometida, agente causal, situação do trauma e taxa de óbito.

MATERIAL E MÉTODO Índice

A amostra de 1273 indivíduos é constituída por 732 (57,5 %) pacientes do sexo masculino e 541 (42,5%) do sexo
 feminino. A população pediátrica até 10 anos correspondeu a aproximadamente 28% dos pacientes estudados. 

 O líquido aquecido foi o principal agente de queimadura (27,5%), seguido do álcool (26,9%). A queimadura elétrica
 ocorreu principalmente como acidente intradomiciliar (51,8%) em 108 casos, sendo 92,5% homens. Em
 contrapartida, a queimadura por psoraleno ocorreu em 58 pacientes, 91,3% do sexo feminino.

 A queimadura foi acidental em 1096 (86,9%) pacientes e nestes o agente liquido aquecido foi o mais freqüente.
 Houve 56 tentativas de homicídio e 121 de auto-extermínio, com óbito em 32,1% e 42,9% dos casos,



 respectivamente. Independentemente da motivação, o agente mais freqüentemente foi o álcool. 

 O local de ocorrência das queimaduras compreendeu o ambiente domiciliar em 1098 pacientes (86,3%), enquanto
 que 64(5%) ocorreram em via pública e 111(8,7%), em local de trabalho ou em ambiente escolar.

 Nas três primeiras semanas, 852 pacientes permaneceram internados ou foram ao óbito, o que corresponde a
 66,92% do total. A taxa de óbito global foi de 15,74% durante esses nove anos. Houve um decréscimo da taxa de
 óbito de 27,7% encontrado em 1997 para 10-12% nos últimos três anos. Um estudo realizado nos EUA em 2003
 mostrou uma diminuição na mortalidade de pacientes queimados entre os anos 1973 e 1997 entre 10 e 30% em
 diferentes grupos etários. Utilizando os biênios 1997-1998 e 2005-2006 como base, observamos na nossa casuística
 uma melhora na taxa de mortalidade entre 10 e 60%.

CONCLUSÃO: Índice

Fazem-se necessários o cuidado intensivo com acompanhamento clínico e cirúrgico diário da área queimada, durante
 a balneoterapia; indicação precisa de procedimentos cirúrgicos; uso criterioso das medicações; e equipe
 multidisciplinar.
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INTRODUÇÃO: Índice

Na cultura brasileira, o culto ao corpo e a beleza possuem posições de destaque. Em busca desse fim, as pessoas
 expõem-se à condições, por vezes, insalubres. Uma delas é o uso de chá de folha de figo(g. ficus carica ,f.
 moraceae) para bronzeamento aplicado diretamente a pele. Possui como princípio ativo o psoraleno,
 fotoquimoterápico pertencente a classe furocumarina, presente também em frutas cítricas.

MATERIAL E MÉTODO Índice

Analisou-se retrospectivamente 776 boletins de atendimento emergencial e prontuários dos pacientes queimados por
 chá de folha de figo atendidos no setor de emergência e internados no Centro de Tratamento de Queimados do
 Hospital do Andaraí no período de janeiro de 1999 e dezembro de 2006 em um total de 15.051 pacientes. Foram
 avaliados dados de idade, sexo, data de ocorrência, tempo de permanência internado, grau de profundidade da
 queimadura, extensão corporal acometida, situação de ocorrência e local do trauma e taxa de óbito.

RESULTADO(S): Índice

Observou-se 776 casos de queimadura por chá de folha de figo, o que corresponde a 5,2% das queimaduras, desses
 casos, 58 precisaram ser internados. Considerando somente a população de pacientes internados, esse agente foi
 responsável por 58 das 1079 internações durante o período estudado, o que corresponde a 5,3% dos casos, índice
 bem próximo ao da queimadura causada por gás de cozinha ou de uso industrial(5,8%) no mesmo período.



DISCUSSÃO: Índice

Esse agente compromete em 93% dos casos o sexo feminino(722 pacientes), principalmente na faixa etária de 15 a
 22 anos, que corresponde a 48,4% desse subgrupo.Outro dado importante é que mesmo crianças de 11 anos e
 pessoas idosas de 70 anos estão expostas a esse tipo de queimadura. Cinqüenta e quatro pacientes do sexo
 masculino foram acometidos, estando esse grupo situado na faixa etária de 15 a 54 anos.

CONCLUSÃO: Índice

O perfil do paciente típico queimado por chá de folha de figo é paciente do sexo feminino, de aproximadamente 20
 anos, com queimadura de 2º grau, comprometendo entre 15 e 30% da superfície corporal queimada, com exposição
 ao fotosensibilizante 48 a 72 horas antes da procura por atendimento médico.. A taxa de incidência de queimadura e
 de internação por este agente foi de 5,2% e 0,3%, respectivamente. O tempo médio de internação foi de 6 dias. A
 taxa de óbito dentro dos pacientes queimados por chá de folha de figo situa-se em 0,12%. Todas as queimaduras
 ocorreram após auto-aplicação do chá com fim de bronzeamento cutâneo. Não se justifica pensar nesse agente com
 um menor grau de importância, porque essa queimadura é em todos os casos auto-infligida, portanto, evitável, e
 possui potencial para complicações clínicas.
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INTRODUÇÃO: Índice

A blefaroptose é uma afecção que acomete, sobretudo, idosos e crianças, podendo causar oclusão parcial ou total da
 fenda palpebral. Há várias técnicas de tratamento desta patologia, sendo a escolha dependente do grau de
 acometimento do músculo elevador e da severidade. Na ptose severa a função do m. elevador está muito fraca ou
 ausente, sendo, neste caso, indicado a técnica de suspensão frontal, onde o músculo frontal auxilia na abertura da
 fissura palpebral. Esta pode ser realizada com vários materiais: catgut, prolene, nylon, fáscia lata, silicone, etc.

MATERIAL E MÉTODO Índice

Avaliações oftalmológica e clínica foram realizadas na paciente de 65 anos que apresentava ptose palpebral bilateral
 severa de origem congênita (fig 1).

 A técnica cirúrgica utilizada para a correção da ptose foi a suspensão frontal com implante de silicone pré-moldado
 descrito por Friedhofer ². O acesso cirúrgico se deu através da marcação para a blefaroplastia. A partir daí a placa
 tarsal foi dissecada e a lâmina de silicone fixada sobre a mesma com prolene 5.0; duas outras incisões foram feitas
 em direção horizontal, de aproximadamente 1cm cada, imediatamente sobre o supercílio. Realizou-se então uma
 dissecção romba sob o músculo orbicular até as incisões do supercílio, passando os cabos de silicone. O cabo medial
 é fixado ao m. frontal com prolene 5.0, simulando uma polia. Uma dissecção romba é realizada entre as incisões do
 supercílio e o cabo medial é transpassado para a incisão lateral, neste momento ajustando a posição da pálpebra
 superior, com posterior fixação dos cabos ao músculo frontal com fio de nylon 4.0. 



RESULTADO(S): Índice

Não houve complicações e a paciente apresentou já no pós-operatório imediato significativa melhora. O
 acompanhamento pós-procedimento foi de 1 ano e 4 meses e, neste período, a paciente tem mostrado contínua
 melhora da abertura ocular.

DISCUSSÃO: Índice

 O uso de materiais autógenos para a suspensão frontal na correção da blefaroptose é defendido por apresentar
 menor índice de rejeição e de complicações locais. Desvantagens residem na necessidade de área doadora e, por
 vezes, de anestesia geral, o que não é muito apropriado para a população mais atingida pela patologia: idosos e
 crianças. Crianças menores de 4 anos não apresentam adequada fáscia lata para a cirurgia.

 O procedimento cirúrgico para colocação do implante pré-moldado de silicone é rápido, geralmente feito com
 anestesia local e sedação. O resultado cirúrgico a longo prazo tem se mostrado duradouro.

CONCLUSÃO: Índice

O implante de silicone pré-moldado tem-se mostrado eficaz, duradouro e com baixo índice de complicações. É de boa
 indicação nas ptoses palpebrais severas, sobretudo em idosos, onde o mínimo de agressão cirúrgica e o menor
 tempo cirúrgico são primordiais.
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IMAGENS:

Figura 1

No pré operatório a paciente não apresentava diferença na abertura ocular forçada (ilustrada à esquerda).

 



Figura 2

Tempos cirúrgicos : A – marcação; B – Fixação do implante de silicone na placa tarsal; C – Passagem das tiras do
 implante sob o músculo orbicular para os orifícios no supercílio; D – Passagem da tira medial para lateral; E – Ajuste
 da posição palpebral; F – Aspecto final.

 

Figura 3



A e B 1 mês e C e D 2 meses de pós operatório; a paciente apresenta boas abertura e oclusão palpebrais.

 

Figura 4



mês de pós operatório, boas abertura e oclusão palpebrais.



A UTILIZAÇÃO DO RETALHO ÂNTERO-LATERAL DA COXA COMO RECURSO
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INTRODUÇÃO: Índice

Há um grande empenho na busca por soluções reconstrutivas para as áreas de perda cutânea ou muscular que
 exijam cobertura ou preenchimento cavitário estável, gerando estudos voltados para a área dos retalhos
 perfurantes.

 Os retalhos perfurantes são considerados a evolução dos retalhos microcirúrgicos. Dentre os retalhos perfurantes,
 destaca-se o retalho ântero-lateral da coxa, descrito na China por Song et al (1984) , e considerado por muitos
 como o retalho ideal nas grandes reconstruções.

 O retalho ântero-lateral da coxa é baseado em vasos perfurantes do ramo descendente da artéria circunflexa femoral
 lateral. 

 Este retalho tem características muito interessantes para a cirurgia reparadora, como a pequena espessura, pedículo
 longo e excelente área doadora.

MATERIAL E MÉTODO Índice

Revisamos, retrospectivamente, 7 pacientes submetidos a ressecções de tumores no Instituto Nacional de Câncer, no
 período de abril de 2006 à junho de 2007, nos quais o Retalho Ântero-Lateral da Coxa foi utilizado para a
 reconstrução dos defeitos resultantes, em especial cérvico-faciais e crânio-faciais.

 No presente estudo os dados colhidos incluíram idade, cor, sexo, clínica de origem, diagnóstico e local da lesão,
 cirurgia oncológica, tamanho do defeito, reconstrução com retalho microcirúrgico ou pediculado, tempo cirúrgico
 total, complicações, resultado funcional, cirurgias posteriores e tempo de internação.

RESULTADO(S): Índice



Os pacientes tinham, em média 55 anos, 57,1% do sexo masculino, 71,4% de
 abordagem microcirúrgica, a doença mais prevalente, em dois pacientes, foi o carcinoma espinocelular, em média 8
 horas de tempo cirúrgico, todas reconstruções foram para suprir defeito, em média, de 16,8 x 12,4 x 2,2 cm devido
 a ressecção oncológica, um caso de perda parcial do retalho microcirúrgico, um caso de deiscência na área doadora,
 dois casos de re-intervenção para exploração microcirúrgica e em média 13 dias de internação hospitalar.

DISCUSSÃO: Índice

É um retalho muito versátil em reconstruções de cabeça e pescoço, mão e membros inferiores². Seu pedículo é
 longo, podendo ser dissecado conforme a necessidade do cirurgião. Além disso, permite o trabalho simultâneo de
 duas equipes cirúrgicas nos casos de cirurgia de cabeça e pescoço .
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INTRODUÇÃO: Índice

Apresentamos um caso no qual uma paciente foi vítima de trauma facial há 2 anos e evoluiu com extrusão de placa
 metálica em dorso nasal.

MATERIAL E MÉTODO Índice

A paciente foi submetida à retirada da placa metálica por via transcutânea, através da cicatriz prévia do trauma. Após
 tratamento dermatológico de 6 meses para espessar a pele do dorso nasal, novo acesso cirúrgica por via endonasal
 permitiu septoplastia para colheita de enxertos, enxertia de duas lâminas de cartilagem septal em dorso nasal,
 enxertos de definição em ponta e osteotomia interna. O material extruído foi encaminhado para estudo
 microbiológico que não evidenciou crescimento de bactérias.

RESULTADO(S): Índice

Paciente apresenta relação dorso-ponta adequada, embora mantenha cicatriz traumática prévia obliqua de má
 qualidade em dorso nasal. Refere boa função respiratória.

DISCUSSÃO: Índice

A reconstrução de dorso nasal só pode ser realizada ao mesmo tempo da retirada da placa se não houver infecção e
 se a pele estiver intacta 1. Mesmo tratando-se de paciente de pele espessa, a literatura mostra que é necessária
 cirurgia em 2 tempos após preparo da pele de modo que permita o uso de enxertos autógenos sem sofrimento
 cutâneo ou irregularidades visíveis 2,3. A dissecção foi feita justa pericondral e periostal de modo à preservar ao
 máximo a vascularização da pele e subcutâneo que já está comprometida4.



 Esta tática cirúrgica permitiu diminuir a tensão da pele do dorso nasal assim como aumentar a harmonia da raiz à
 base.

CONCLUSÃO: Índice

A extrusão de implantes em dorso nasal deve ser corrigida em 2 tempos cirúrgicos de intervalo mínimo de 6 meses.
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INTRODUÇÃO: Índice

Apesar de rara, a ocorrência de mediastinite após cirurgia cardiovascular é uma grave complicação .Sua incidência
 após esternotomia varia entre 0,4 a 6,9 por cento , com mortalidade entre 7 a 80 por cento.Objetiva-se comparar os
 resultados obtidos após recontrução de parede torácica de pacientes que desenvolveram mediastinite com
 osteomielite, utilizando-se retalho de peitoral maior ou omental.

MATERIAL E MÉTODO Índice

Estudo prospectivo sequencial entre janeiro de 2004 à janeiro de 2007. Em 13(treze) pacientes submetidos à cirurgia
 cardiovascular aberta com média de idade de 57,30 anos; 02(dois) do sexo feminino e 11(onze) masculino ,com
 defeito esternal médio de 20,53 x 7,15 cm² foram encaminhados ao Serviço de Cirurgia Plástica do Hospital São
 Lucas – PUCRS , por terem desenvolvido mediastinite no pós-operatório, sem resolução após tratamento clínico ou
 debridamento cirúrgico. Foram submetidos à reconstrução da região esternal, por retalho de omento 04 (quatro)
 pacientes, com idade média de 62,75 anos, média de defeito esternal de 22,25 x 12,25 cm² , sendo que 01(um)
 paciente com cirurgia prévia abdominal (videolaparoscópica). Em 09 (nove) pacientes com idade média de 54,88
 anos, média de defeito esternal de 19,77 x 4,8 cm², sendo 03 (três) pacientes com cirurgia prévia abdominal e
 04(quatro) com ascite abdominal antes da operação foram submetidos à reconstrução por retalho peitoral. Utilizou-
se o retalho de músculo peitoral nos casos onde o defeito era menor, havia cirurgia prévia abdominal ou ascite
 detectável ao exame. O retalho omental foi utilizado nos casos de defeito esternal maior , sem ascite detectável. 

 Foram excluídos do estudo pacientes com pericardite, tamponamento pericárdico e infecção grave na zona doadora
 do retalho.



RESULTADO(S): Índice

Dos 09(nove) casos submetidos ao retalho peitoral o tempo médio de hospitalizaçao foi de 12,22 dias.Um paciente
 desenvolveu seroma esternal pós dreno e houve resolução da mediastinite em todos os casos com registro de único
 óbito no seguimento, devido infarto agudo miocárdico.

 Dos 04(quatro) casos submetidos ao retalho omental o tempo médio de hospitalização foi de 25,5 dias .Dois
 pacientes desenvolveram seroma esternal pós dreno, 01(um) hérnia incisional e houve resolução da mediastinite em
 todos os casos sem registro de óbito.

DISCUSSÃO: Índice

De acordo com a literatura o retalho de omento é a primeira escolha, devido ao menor indice de mortalide e
 complicações sépticas associadas. Contudo, no presente estudo observou-se que não houve casos de óbito ou
 complicações sépticas relacionados ao procedimento de reconstrução ,independente da utilização de retalho omental
 ou peitoral.

CONCLUSÃO: Índice

Avaliando-se o tamanho do defeito esternal, estado clínico e viabilidade da zona doadora pode-se utilizar tanto
 retalho omental como peitoral nos casos de recontrução mediastinal pós mediastinite com osteomielite sem
 aumentar o índice de mortalidade e complicações pós-operatórias.
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UTILIZAÇÃO DE RETALHO ADIPOFASCIAL REVERSO NAS PERDAS DE
 SUBSTÂNCIA CUTÂNEA DO TERÇO DISTAL DA PERNA E PÉ.
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INTRODUÇÃO: Índice

A reconstrução do membro inferior pode representar um desafio ao cirurgião , principalmente se abranger áreas de
 difícil abordagem como porção aquiliana e calcânea. Levando-se em conta o suprimento vascular , dimensões e
 alcance ,o retalho adipofascial se apresenta como uma opção satisfatória à reconstrução.

MATERIAL E MÉTODO Índice

Realizou-se estudo retrospectivo de quinze retalhos adipofasciais realizados durante o período compreendido entre
 abril de 1995 a maio de 2002 para cobertura cutânea de terço distal da perna e pé, excluindo-se do processo
 seletivo pacientes com história de trauma associado na área doadora.

RESULTADO(S): Índice

Excetuando-se um caso onde houve necrose parcial de retalho observou-se obtenção de cobertura adequada da área
 proposta permitindo a deambulação em até seis semanas. Realizou-se reconstrução imediata em oito pacientes
 enquanto os demais foram submetidos à cirurgia cerca de uma semana após o trauma.

DISCUSSÃO: Índice

As regiões aquiliana e calcânea contam com várias opções para reconstrução. Retalhos microcirúrgicos oriundos da
 região inguinal , grande dorsal, serrátil e tensor da fáscia lata podem ser utilizados para cobertura dessas regiões ,



 apresentando contudo índice de sucesso variáveis e acrescentando defeitos nas áreas doadoras quanto ao contorno
 corporal bem como cicatrizes muito visíveis. Retalhos em ilha como da artéria peroneira , tibial posteior ou tibial
 anterior podem ser transferidos para o terço distal , necessitando entretanto do sacrifício de um eixo vascular
 .Retalhos tipo perna cruzada , em pacientses adultos acrecentam o risco de trombose venosa profunda devido ao
 longo período de imobilização no pós-operatório.Retalhos neurocutâneos apresentam a vantagem de um pedículo
 vascular confiável , respeitando o trajeto dos nervos safeno, fibular superficial e sural podendo cobrir pequenas
 áreas no terço distal da perna, sendo a maior desvantagem a perda da sensibilidade cutânea na área doadora.

 Os retalhos adipofasciais, podem ser confeccionados em grandes dimensões e facilmente alcançar as regiões mais
 distais do mesmo membro (tabela 1). O aumento da espessura do retalho por incluir o subcutâneo no plano de
 dissecção assegura sua circulação. 

CONCLUSÃO: Índice

O retalho adipofascial reverso é uma opção confiável e com resultados satisfatórios no tratamento dos defeitos mais
 distais da perna e região calcânea.Na presente série de casos , utilizou-se retalho adipofascial reverso com
 resultados satisfatórios para defeitos mais distais da perna e região calcânea.
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INTRODUÇÃO: Índice

A reconstrução mamária é de importância indiscutível no tratamento do câncer de mama. Este trabalho constitui –se
 numa análise retrospectiva de casos operados ao longo de 7 anos (2000 a 2006) pelo Serviço de Cirurgia Plástica do
 Instituto Nacional do Câncer no Hospital do Câncer 3 (Hospital Luiza Gomes de Lemos).

MATERIAL E MÉTODO Índice

Foi realizada revisão dos registros cirúrgicos no período de 2000 a 2006 e registrado o tipo de ressecção e a técnica
 usada na reconstrução. Todos os pacientes eram do sexo feminino e portadores de patologia maligna da mama, em
 sua maioria carcinoma ductal infiltrante.

RESULTADO(S): Índice

De 2000 a 2006 foram realizadas 1026 cirurgias em 706 pacientes (gráfico 1). Destas, 939 foram cirurgias de
 reconstrução, incluindo simetrizações e confecção de complexo aréolo-papilar (tabela 1). Nem todas tiveram
 finalidade estética, pois algumas vezes o caráter avançado da doença permitiu apenas uma paliação e reparação do
 defeito. As técnicas utilizadas foram (gráfico 2): retalho transverso de reto abdominal (365 casos); retalho
 miocutâneo grande dorsal, associado frequentemente ao uso de implantes (100 casos); uso isolado de próteses ou
 expansores (15 e 44 casos); reconstrução com retalhos locais ou de vizinhança (51 casos); ou mesmo outros tipos
 de reconstruções, como autoenxertia cutânea e simples reduções de mama contralateral (21 casos). Também foi
 apurada a freqüência de reconstrução imediata (356 casos) x tardia (583 casos); o número de cirurgias de 2° tempo
 (simetrizações, confecção de CAP ou troca de expansor por prótese – 310 casos); bem como o comportamento a
 cada ano (gráficos 3 e 5). As principais complicações de médio ou grande porte observadas foram (gráfico 4):



 hematoma (17 casos), necrose parcial de retalhos (32 casos), deiscência (8 casos), retirada de implantes (8 casos) e
 hérnia abdominal que necessitou reintervenção (14 casos).

DISCUSSÃO: Índice

Podemos observar um grande número de TRAM ao longo dos 7 anos, pois se trata de uma reconstrução de ótima
 qualidade com tecido autólogo e que não requer o uso de implantes. A mudança dos padrões de ressecção, com
 cirurgias conservadoras, determinou a escolha de outras técnicas de reconstrução. Além disso, próteses e
 expansores começaram a ser usados em maior escala nos 2 últimos anos devido a maior facilidade de aquisição dos
 mesmos (material consignado, já que se trata de um hospital público). O aumento do número de cirurgias nos 3
 últimos anos foi devido ao aumento da equipe de Cirurgia Plástica neste Hospital.

CONCLUSÃO: Índice

Os resultados ilustram o perfil da reconstrução mamária num serviço público de grande porte ao longo dos últimos
 anos, quando foram introduzidas novas técnicas com o advento do uso de implantes em larga escala e devido à
 mudança das técnicas de ressecção. Ainda sim, o uso de tecido autólogo permanece como importante opção.
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DESCRITOR(ES):
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INTRODUÇÃO: Índice

A reconstrução da região calcânea é um desafio para o cirurgião plástico, podendo ser realizada com retalhos locais,
 regionais e livres. No entanto, existe uma escassez de tecidos locais para a reconstrução, sendo freqüentemente
 necessária a utilização de retalhos microcirúrgicos para a cobertura dessa região. Neste sentido, duas tendências são
 mais descritas na literatura: retalho muscular livre associado a enxerto de pele parcial ou retalho fasciocutâneo livre
 inervado. Enquanto o retalho muscular apresenta boa estabilidade e menor índice de ulceração, o retalho
 fasciocutâneo apresenta pele de melhor qualidade e sensibilidade. Com o objetivo de identificar um retalho que
 apresente as vantagens de ambos, é proposto o uso de um retalho microcirúrgico quimérico de músculo vasto lateral
 da coxa, associado a uma ilha de pele inervada.

Índice

Três pacientes com extensa lesão da região calcânea após ressecção de melanoma malígno acral foram incluídos no
 estudo. O retalho vasto lateral foi elevado com uma ilha de pele local, baseada em uma vascularização própria não
 dependente da vascularização do músculo. As anastomoses foram realizadas com nylon 10-0, sendo os vasos
 receptores a artéria e veia tibial posterior, e o ramo calcâneo do nervo tibial como nervo receptor.

RESULTADO(S): Índice

Nenhum retalho apresentou sinal de perda total ou parcial no pós operatório recente. Foram observados ausência de
 ulcerações nos retalhos no seguimento de 8 meses, deambulação normal do paciente, manutenção de boa cobertura
 cutânea e ausência de déficits funcionais em área doadora. Todos os pacientes relatam presença de sensibilidade na
 região do retalho.

DISCUSSÃO: Índice



O retalho quimérico de vasto lateral da coxa associado à ilha de pele inervada mostrou-se um procedimento com boa
 reprodutibilidade e resultado satisfatório a médio prazo, mantendo uma boa cobertura cutânea com ausência de
 ulcerações no período avaliado. O retalho proposto apresenta um adequado coxim de partes moles, conferido pelo
 músculo vasto lateral coberto com uma pele inervada de boa qualidade. Testes de sensibilidade serão realizados com
 1 ano de pós operatório.

CONCLUSÃO: Índice

O retalho proposto apresenta-se como uma alternativa para a reconstrução da região de apoio plantar. Os testes de
 sensibilidade serão fundamentais para a comparação com retalhos tradicionalmente utilizados e validação do
 método.
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Defeito resultante após ressecção da lesão com margens.
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Retalho quimérico dissecado.
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Detalhe da anastomose vascular.
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Detalhe da anastomose nervosa.
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Aspecto pós-operatório imediato.



USO DO RETALHO PERFURANTE DA ARTÉRIA TORACODORSAL (RPAT) PARA
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INTRODUÇÃO: Índice

A hidradenite supurativa é uma doença inflamatória crônica que atinge a pele em caráter recorrente, com formação
 de abscessos, fístulas e cicatrizes. A região axilar é a mais comumente acometida pela doença, que pode levar à
 limitação da mobilidade do ombro por retração secundária. A abordagem mais efetiva consiste na excisão radical das
 lesões e reconstrução axilar utilizando enxertos ou retalhos. O uso de enxertos de pele gera um período de
 reabilitação prolongado e limitação da amplitude de movimentos por contratura. Os retalhos locais apresentam
 maior eficácia e menor morbidade, contudo sua espessura prejudica o resultado estético e funcional. Nesse contexto,
 destaca-se o uso do retalho perfurante da artéria toracodorsal (RPAT), um retalho fasciocutâneo localizado na região
 dorsal e baseado em ramos perfurantes cutâneos dos vasos toracodorsais. O objetivo desse estudo é a análise do
 tratamento cirúrgico da hidradenite supurativa axilar utilizando o RPAT como método de cobertura cutânea imediata
 após a excisão das lesões.

Índice

Estudo retrospectivo realizado no HC-FMUSP, no período de 2003 a 2006. Foram analisadas as características clínicas
 e a evolução pós-operatória de cinco pacientes submetidos a oito procedimentos para tratamento cirúrgico das
 lesões através de excisão radical seguida de reconstrução imediata com RPAT. Durante a dissecção do retalho, a ilha
 de pele foi excisada em sentido longitudinal e através de dissecção cuidadosa foi identificado o principal ramo
 perfurante da artéria toracodorsal. As fibras musculares foram afastadas no ponto de emergência dos vasos
 perfurantes, identificando-se os vasos toracodorsais sob o músculo e prosseguindo-se a dissecção do pedículo do



 retalho até o ponto de emergência da artéria toracodorsal. O retalho elevado foi avançado para cobrir a área
 excisada e suturado no local. A área doadora foi drenada e fechada primariamente.

RESULTADO(S): Índice

Os pacientes analisados apresentaram idade média de 51,6 anos e duração média dos sintomas de 15,5 anos. Dos
 oito procedimentos realizados, em sete deles houve resolução total e em um houve melhora parcial dos sintomas de
 restrição da mobilidade do ombro, observado pelo aumento da amplitude de abdução do braço. Durante um
 seguimento médio de 28 meses, não houve recorrência da doença.

DISCUSSÃO: Índice

O RPAT é confiável e previsível, com fácil reprodutibilidade através de uma dissecção rápida. Devido à proximidade
 anatômica, oferece pele de boa qualidade e de características semelhantes a da axila, com espessura e contorno
 satisfatórios. Seu longo pedículo vascular lhe confere uma versátil capacidade de mobilização e supre uma ilha de
 pele de formato quadrangular que permite a cobertura de defeitos extensos. Não há dano funcional ao ombro, pois
 nenhum músculo é transposto. A possibilidade de fechamento primário da área doadora reduz os custos e o tempo
 de internação hospitalar. Comparado com outros retalhos, como o paraescapular ou o grande dorsal, a cicatriz da
 área doadora é facilmente escondida com o braço em posição neutra e a ocorrência de saliências ou distorção
 mamária é reduzida.

CONCLUSÃO: Índice

O RPAT pode ser utilizado como boa opção para reconstrução axilar após excisão radical das lesões da hidradenite
 supurativa, apresentando diversas vantagens quando comparado com outros tipos de cobertura. Trata-se de um
 tecido anatomicamente próximo da região a ser reconstruída, com pele de boa qualidade e com espessura
 semelhante à da região axilar.
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Dados dos pacientes e procedimentos realizados.

 

Figura 2

Representação anatômica do retalho com seu pedículo vascular (A=ilha de pele, B=pedículo vascular perfurante
 originado da artéria toracodorsal, C=fibras musculares afastadas no ponto de emergência do pedículo vascular).

 



Figura 3

Retalho elevado mostrando o longo comprimento dos vasos perfurantes.
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Lesões em axila direita e limitação da mobilidade do braço.
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Detalhe das lesões em axila direita.

 

Figura 6



Aspecto pós-operatório da reconstrução axilar, sem limitação da mobilidade do braço.

 

Figura 7



Detalhe da reconstrução axilar direita.
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INTRODUÇÃO: Índice

O objetivo do presente estudo é introduzir o conceito de unidades estéticas subcutâneas. Este conhecimento servirá
 para orientação da marcação nas lipoaspirações visando uma aspiração uniforme em cada unidade estética, evitando
 irregularidades de contorno. Este conceito também facilita o aprendizado e ensino da técnica de lipoaspiração.

MATERIAL E MÉTODO Índice

Foram feitas revisões de 353 lipoaspirações de médio e grande porte, nos últimos 8 anos. Notou-se que a marcação
 utilizada era praticamente a mesma em quase todos os casos, o que induziu o autor ao conceito de unidades
 estéticas subcutâneas, assim como Gonzáles Ulloa, em 1956, que descreveu o conceito de unidades estéticas da
 face.

RESULTADO(S): Índice

As unidades estéticas subcutâneas foram definidas pelo autor como sendo: (1) Abdome; (2) Dorso Inferior; (3) Dorso
 Médio; (4) Dorso Superior; (5) Nádegas; (6) Culotes; (7) Face Interna da Coxa; (8) Joelhos (Face Interna); (9)
 Submento; (10) Face Anterior da Coxa; (11) Face Posterior da Coxa; (12) Face Posterior do Braço; (13) Face
 Posterior da Perna (Figs. 1 e 2).

 Utilizando o conhecimento das unidades estéticas, realizando a marcação e as incisões de acordo com as mesmas,
 obtivemos resultados mais harmoniosos com uma grande retração de pele, principalmente na região dorsal.

DISCUSSÃO: Índice

A marcação dos pacientes a serem submetidos aos procedimentos de lipoaspiração ou abdominoplastias pode variar
 de acordo com a experiência de cada cirurgião, o mesmo acontecendo com a técnica de infiltração (2, 3). Notou-se
 que a marcação baseada no conceito de unidades estéticas subcutâneas mostrou-se útil nas lipoaspirações de
 abdome e dorso. Evitando complicações e facilitando o aprendizado e ensino da técnica.



CONCLUSÃO: Índice

O conceito de unidades estéticas subcutâneas tornou-se um prestimoso auxílio nas cirurgias de lipoaspiração e
 abdominoplastias, padronizando as marcações mesmo em procedimentos secundários. Independente da técnica
 empregada, as unidades estéticas descritas devem ser levadas em consideração visando o aprimoramento dos
 resultados e evitando complicações.
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DESCRITOR(ES):

NERVO ULNAR, TRONCO SUPERIOR, PLEXO BRAQUIAL

INTRODUÇÃO: Índice

Após lesões do plexo braquial, nenhum nervo motor pode ser utilizado sem acarretar seqüela funcional do doador. O
 procedimento Oberlin parece prover uma fonte confiável para transferência.

OBJETIVO: Índice

Avaliar o impacto das rafias nervosas término-terminal e término-lateral com os nervos sensitivos e motor com um
 novo modelo experimental de transplante muscular..

MÉTODO Índice

Período de 2003 a 2006, oito homens encaminhados para reparação de plexo braquial. Idade média foi de 26.4 +/-
 10 anos(+/- DP, 16-45 anos). A cirurgia foi realizada em média 3.8 +/- 1.6 meses após lesão(+/- DP, 2.5-7.5
 meses). Ou o fascículo de nervo ulnar redundante do flexor ulnar do carpo era anexado a um ramo para o bíceps do
 nervo músculo cutâneo- 4 pacientes( grupo 1) ou uma neurorrafia término-lateral entre um ramo para o bíceps do
 nervo músculo cutâneo e o nervo ulnar era empregado- 4 pacientes(grupo2).

RESULTADO(S): Índice

Evidência de reinervação para o bíceps foi clinicamente detectada em média de 5.3 +/- 2 meses de pós-
operatório(+/- DP, 1-8 meses) e o tempo médio de seguimento foi de 19.3 +/- 15 meses. A força de flexão do
 cotovelo foi de grau 4 MRC em 3 pacientes do grupo 1 e grau 2 em 4 pacientes do grupo 2. A eletromiografia de
 segmento mostrou boa função do bíceps sem fibrilações ou fasciculações e potenciais de unidade motora polifásicos
 adequados e maduros. Nenhum caso de fraqueza em nervo ulnar ou diminuição sensitiva foi reportado me nenhum
 dos grupos.

CONCLUSÃO: Índice

O procedimento Oberlin provê uma fonte adequada de axônios motores doadores para transferência em lesões de
 plexo braquial e permite a reinervação do bíceps em tempo adequado sem seqüela funcional do doador. Em alguns
 pacientes a quantidade de axônios motores funcionais pode não ser o suficiente para uma recuperação satisfatória. A
 resposta nervosa término-lateral está intimamente relacionada a quantidade de crescimento axonal.
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DESCRITOR(ES):
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INTRODUÇÃO: Índice

A massa muscular pode ser preservada pelo reestabelecimento da inervação. Muitas vezes nenhum nervo está
 disponível. A neurorrafia termino- lateral pode ser uma resposta. Modelos prévios foram criticados por manterem o
 músculo em sua origem.

OBJETIVO: Índice

Nós apresentamos um novo modelo para acessar o impacto sensitivo e motor da reeinervação em músculo
 transplantado de forma heterotópica.

RESULTADO(S): Índice

Atrofia estava presente em todos os grupos. PMN teve o menor grau de atrofia(p>0,05). ESMS teve um grau
 substancial de atrofia(p>0,005), com achados de músculo denervado. A perda de peso muscular foi menor quando o
 nervo motor era utilizado. ESMM e EEMM tiveram resultados similares quanto ao peso e ao trofismo muscular.

CONCLUSÃO: Índice

O modelo de transplante de forma heterotópica do gastrocnêmios pode diferenciar o grau de atrofia muscular após
 reinervação motora e sensitiva término-lateral e témino-terminal. O nervo sensitivo com destino original mantido-
ESMS- provavelmente não é útil na preservação da massa muscular. A reinervação término-lateral motora para
 motoro pode ser considerada. Ainda precisamos acessar o impacto do nervo vizinho término-lateral no músculo que
 sofre de denervação prévia.
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RECONSTRUÇÃO DO SEGMENTO ÓSSEO MANDIBULAR: O COMPORTAMENTO
 DOS IMPLANTES ÓSSEO-INTEGRADOS NOS RETALHOS DE CRISTA ILÍACA E

 FÍBULA
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DESCRITOR(ES):
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INTRODUÇÃO: Índice

A reconstrução do segmento mandibular utilizando retalhos ósseos vascularizados tornou-se o método preferido em
 muitos centros especializados. No presente estudo, trazemos nossa experiência de 45 reconstruções do segmento
 ósseo mandibular utilizando retalhos ósseos de crista ilíaca e fíbula, analisando o desempenho de ambos frente ao
 uso dos implantes ósseo-integrados.

Índice

Período: 1995 a 2002. Total: 45 reconstruções mandibulares com retalhos microcirúrgicos de crista ilíaca e fíbula no
 Serviço de Cirurgia da Mão e Microcirurgia Reconstrutiva - Hospital São Lucas - Pontifícia Universidade Católica do
 Rio Grande do Sul. População: 28 homens e 17 mulheres, média de idade: 45 anos(17 a 55 anos). Tempo médio de
 hospitalização: 13 dias; tempo cirúrgico-anestésico médio: 2h30min. Critérios de exclusão: necessidade de adição
 de partes moles ou revestimento mucoso e radionecrose. O tipo de retalho ósseo foi escolhido de acordo com a
 localização e extensão das perdas (lesões de hemi-mandíbula, corpo ou ramo: crista ilíaca; envolvimento da sínfise:
 fíbula).

RESULTADO(S): Índice

O retalho microcirúrgico de fíbula foi utilizado em 10 pacientes. Todos necessitaram de osteotomia do segmento
 ósseo. Oito receberam implantes, sendo que em 4 casos houve posterior falha de integração. O retalho de crista
 ilíaca foi executado em 35 casos, sem a necessidade de osteotomia. Foi possível a colocação dos implantes nos 35
 retalhos, sem casos de falha na integração. Os pacientes com retalho de fíbula e implantes que evoluíram com
 sucesso apresentaram recuperação funcional semelhante aos pacientes reconstruídos com o retalho de crista ilíaca,
 sendo possível o retorno à mastigação após 6 meses.
 Discussão: Os resultados obtidos em nosso serviço corroboram com dados da literatura no que se refere ao retalho



 ósseo vascularizado de crista ilíaca apresentar o melhor perfil para acomodar os implantes ósseo-integrados. Na
 literatura, desperta a atenção o fato de que, apesar de vários trabalhos salientarem a superioridade do retalho de
 crista ilíaca, muitos autores têm preferido a fíbula nas reconstruções mandibulares. Acreditamos que isto se deva à
 grande prática e familiaridade que alguns centros desenvolveram com determinadas técnicas com conseqüente
 melhores resultados.

CONCLUSÃO: Índice

As reconstruções realizadas em nosso Serviço com o retalho microcirúrgico de crista ilíaca evidenciam bons
 resultados funcionais principalmente quanto à mastigação. Quanto aos casos em que utilizamos o retalho de fíbula,
 permanece a pergunta sobre seu verdadeiro desempenho: podemos melhorar o retrospecto aprimorando mais esta
 técnica em novos casos, ou a capacidade de se utilizarem implantes ósseo-integrados esbarra nas limitações
 anatômicas deste osso? O fato de a fíbula ser invariavelmente osteotomizada nas reconstruções poderia influenciar
 na sua capacidade de receber os implantes?
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ANÁLISE DA HIDROXIPROPILMETILCELULOSE COMO MATRIZ ADJUVANTE
 NA CULTURA TRIDIMENSIONAL DE FIBROBLASTOS DE CAMUNDONGOS
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INTRODUÇÃO: Índice

A engenharia de tecidos aplica conhecimentos de cultivo celular associados à biomateriais. Através destes, busca-se
 desenvolver matrizes capazes de fornecer às células aderentes a forma tridimensional naturalmente encontrada nos
 tecidos e órgãos dos seres vivos. A hidroxipropilmetilcelulose (HPMC) é um, entre vários hidrogéis descritos na
 literatura, que encontram sua aplicação na cultura tridimensional de células. A associação de silano a este gel
 (HPMC-Si) torna-o moldável, contribuindo na confecção de um verdadeiro scaffold e ampliando sua aplicabilidade
 clínica em defeitos teciduais a serem regenerados.

OBJETIVO: Índice

Analisar os efeitos da presença de hidrogéis de hidroxipropilmetilcelulose puro (HPMC) e silanizado (HPMC-Si) na
 viabilidade de uma linhagem de fibroblastos de camundongos (3T3) em cultura, comparando-as entre si e com a
 cultura tradicional em monocamada.

MATERIAL E MÉTODO Índice

Foram montados 3 grupos de cultura celular, sendo cada grupo composto por uma triplicata de poços de cultura:
 GRUPO 1 (controle): Cultura em 2D (monocamada); GRUPO 2: Cultura em 3D com HPMC pura; GRUPO 3: Cultura
 em 3D com HPMC-Si
 A variável de desfecho estudada foi viabilidade celular, após 48hs de cultivo, através da aplicação de um ensaio
 colorimétrico, que mede a capacidade das mitocôndrias vivas oxidarem um sal de metiltetrazolium (MTS) em
 formazam (Cell Titer 96). A medida da absorbância permite expressar os resultados em percentual de atividade MTS,
 em relação ao grupo controle.

RESULTADO(S): Índice



Ambos os hidrogéis interferiram na viabilidade dos fibroblastos em cultura, quando comparados com o grupo controle
 (P<0,001). Não houve diferença estatisticamente significativa entre os dois grupos cultivados na presença dos
 hidrogéis em 3D (figura 1).

DISCUSSÃO: Índice

O pior desempenho das células cultivadas em meios tridimensionais com HPMC, seja ela acrescida de silano ou não,
 pode encontrar justificativa na necessidade que estas células têm de se aderir a uma superfície para se
 desenvolverem normalmente. Nas culturas em monocamada, as células ficam todas aderidas no fundo dos poços
 (figura 2). Quando cultivadas em meio gel, ao não encontrarem substrato de adesão, apresentam-se como
 conglomerados celulares (figura 3). O Silano pode acrescentar uma propriedade física ao gel de HPMC, permitindo
 que este se molde como uma gelatina (figura 4). Entretanto, tal propriedade não lhe oferece características
 adesivas. Apesar de a literatura apontar para resultados favoráveis em culturas com HPMC-Si, verifica-se a
 importância em se agregar aos hidrogéis peptídeos de adesão (R-G-D), que estimulem tal ação pelas células nas
 culturas em 3D. Os resultados aqui apresentados, junto com a pesquisa na literatura, estimula a busca pela síntese
 de um hidrogel favorável ao cultivo em 3D e aplicável como scaffold na regeneração e engenharia de tecidos.
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DESCRIÇÃO DE MODELO EXPERIMENTAL: RETALHO ÓSSEO DE CRISTA
 ILÍACA BASEADO NO RAMO ILÍACO DA ARTÉRIA ILIOLOMBAR EM RATOS

|  INTRODUÇÃO  |  MATERIAL E MÉTODO  |  DISCUSSÃO  |  BIBLIOGRAFIA  |

AUTOR:

PAULO PEREIRA DE SOUZA FAVALLI

CO-AUTORES:

FÁBIAN MACCARINI PERUCHI
MARCOS RICARDO DE OLIVEIRA JAEGER
PEDRO DJACIR ESCOBAR MARTINS
JEFFERSON BRAGA SILVA

INSTITUIÇÃO:

HOSPITAL SÃO LUCAS - SERVIÇO DE CIRURGIA PLÁSTICA E SERVIÇO DE CIRURGIA DA MÃO E MICROCIRURGIA
 RECONSTRUTIVA

Avenida Ipiranga 6690, Centro Clínico da PUCRS, conjunto 216. 
 CEP 90610-000 Jardim Botânico. Porto Alegre, RS-Brasil
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INTRODUÇÃO: Índice

Os retalhos ósseos são empregados em diversas situações onde há importante perda de tecido ósseo. Desenvolver
 modelos experimentais em animais tem como objetivo recriar condições presentes na prática clínica e estudá-las,
 visando obter conclusões, que delineiem condutas a serem aplicadas, posteriormente, em humanos. Um modelo
 experimental de retalho ósseo deve ser de fácil confecção, reprodutível, além de contribuir para estratégias
 terapêuticas, e um melhor conhecimento sobre a fisiologia da cicatrização óssea. Neste estudo visamos o
 desenvolvimento e descrição de um modelo experimental para estudo de retalhos ósseos.

MATERIAL E MÉTODO Índice

O modelo foi desenvolvido em ratos Kioto. Foram dissecados 6 ratos machos, pesando, em média 250 gramas. O
 animal anestesiado é posicionado em decúbito lateral esquerdo. Marca-se a incisão cirúrgica longitudinal, paralela e
 afastada 2cm da linha mediana dorsal, 1cm abaixo do último arco costal e terminando-a na altura do quadril do
 animal (figura 1). No plano subcutâneo o ramo ilíaco da artéria iliolombar (e veia) é dissecado em direção proximal
 até o ponto onde entra na cavidade abdominal. Desinseridos os músculos abdominais da crista ilíaca, continua-se a
 dissecção do pedículo até sua origem na artéria aorta e veia cava. Após a exposição da zona óssea a servir de
 retalho, uma osteotomia bicortical separa o terço superior do osso ilíaco dos dois terços inferiores, permitindo-se a
 obtenção do retalho vascularizado pelo ramo ilíaco da artéria e veia iliolombar (figura 2). O retalho é envolvido em
 uma lâmina de silicone, a fim de isolá-lo, para diminuir a influência de tecidos vizinhos em sua viabilidade (figura 3).
 O retalho envelopado é colocado dentro da cavidade abdominal. A anatomia muscular é reestabelecida. A pele é
 aproximada com fio mononylon 4.0.
 RESULTADOS: o modelo permitiu a obtenção de um retalho nas dimensões médias de 1x0,8cm, com um pedículo
 apresentando comprimento médio de 2,5 cm e diâmetro arterial médio de 0,2mm. O trajeto da artéria iliolombar foi
 constante, sendo que seu ramo ilíaco, ao sair da cavidade abdominal, emite imediatamente uma ramificação que
 percorre a face superior da crista ilíaca. A viabilidade dos retalhos ósseos foi averiguada por exame direto: 2 animais



 na 1ª semana, 2 na 2ª semana e 2 na 3ª semana. Todos eles apresentaram sinais de boa vascularização, com
 sangramento ativo quando submetidos à lesão cruenta.

DISCUSSÃO: Índice

O rato tem a vantagem de ser um animal de pequeno porte, exigir menor espaço físico para sua manutenção e ser de
 fácil manuseio. Nesta espécie o retalho pode ser obtido de diversos sítios como fêmur, tíbia e fibula, mas ao optar-se
 pela utilização do osso ilíaco como doador produz-se menores alterações funcionais em sua locomoção, sendo bem
 tolerado pelo animal. A alta confiabilidade anatômica permite a reprodutibilidade dos experimentos. O domínio de
 técnicas microcirúrgicas e o microscópio são indispensáveis na confecção do retalho. Após a avaliação dos animais,
 encontramos sinais de viabilidade do retalho no período de 21 dias pós-operatório, tempo suficiente para a
 integração do retalho em um leito receptor ósseo adequado.
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MASTECTOMIA PRESERVADORA DE PELE
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INTRODUÇÃO: Índice

A mastectomia preservadora de pele (MPP) foi introduzida em 1991 na reconstrução imediata da mama de pacientes
 com câncer de mama na fase inicial, com a finalidade de se otimizar a preservação da pele e melhorar os resultados
 da reconstrução.

MATERIAL E MÉTODO Índice

Na mastectomia conservadora de pele removem-se o tecido mamário, o CAP, as cicatrizes de biópsias prévias e a
 pele acima de tumores superficiais. Preservam-se o envelope cutâneo da mama e o sulco submamário. 
 É realizada por uma equipe interdisciplinar, na qual participam o cirurgião geral e o cirurgião plástico. O cirurgião
 geral realiza o tratamento do câncer da mama pela cirurgia oncológica e o cirurgião plástico melhora os resultados
 cosméticos do procedimento através de propostas de incisões na pele e com a realização da reconstrução imediata. 
 As cicatrizes mais comuns decorrentes da MPP são: peri areolar; peri areolar com incisão horizontal lateral externa;
 cicatriz de mamaplastia (T invertido, J, L ou I). E dependendo da necessidade de se ressecar mais pele, outras
 incisões podem estar indicadas, resultando em cicatrizes atípicas. 
 A reconstrução imediata poderá ser realizada com prótese de silicone expansora ou definitiva, colocada sob a
 musculatura da região torácica formando uma bolsa protetora com o músculo grande peitoral(MGP) e o músculo
 serrátil(MS) e/ou em menor escala com retalhos mio cutâneos dos músculos grande dorsal(MGD) e ou reto
 abdmonial(MRA).

RESULTADO(S): Índice

Os resultados variam de acordo com a idade, com o tipo de mama e com a necessidade da ressecção oncológica.
 Pacientes jovens geralmente tem a forma das mamas esteticamente preservadas e a reconstrução visa igualar com
 a mama contra lateral. Na maioria das vezes utilizamos a cicatriz areolar e/ou horizontal lateral com prótese
 definitiva sob o músculo grande peitoral e serrátil.
 Pacientes com história de gravidez e amamentação apresentam mamas com ptoses (pequenas, médias ou grandes),



 com ou sem hipertrofia glandular. A MPP será com incisões de mamaplastia utilizando retalho muscular do tórax e
 prótese. A simetrização da mama contra lateral e a reconstrução do CAP poderão ser realizados em outro tempo
 cirúrgico.
 Pacientes com biópsia prévia e com tumor superficial envolvendo a pele, serão submetidos a uma ressecção mais
 ampliada dessas áreas, o que poderá resultar em falta de pele nas pacientes jovens e em cicatrizes atípicas nas
 pacientes mais idosas. As reconstruções serão realizadas com retalhos à distância (MGD / MRA) Naquelas com pele
 excedente, a expansão feita sob MGP e MS trará a forma adequada.

DISCUSSÃO: Índice

A equipe interdisciplinar, que pelo entendimento oncológico por parte da cirurgia geral e pelos conceitos estéticos do
 cirurgião plástico, tornarão esse tratamento menos agressivo com resultado cosmético melhor. Desta forma, não
 haverá prejuízo na parte oncológica e a auto-estima da paciente será preservada.
 A possibilidade da reconstrução imediata diminui o tempo cirúrgico, pois parte da cirurgia já se encontra realizada. 
 O tratamento adjuvante poderá ser realizado 2-3 semanas após a MPP com reconstrução imediata. Tendo sido
 realizada a mastectomia, a radioterapia complementar se faz desnecessária na maioria das vezes, restando apenas
 poucos casos, em que pela agressividade do tumor ela deve ser indicada.

CONCLUSÃO: Índice

Tal procedimento tem sido rotina em pacientes bem selecionados pela equipe interdisciplinar, resultando em grande
 benefício para as pacientes.
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IMAGENS:

Figura 1



Paciente jovem com pequena ptose de mama e CDI na mama esq.; peça da MPP e do esvaziamento axilar realizada
 pela incisão periareolar; reconstrução com prótese silicone sob MGP e MS; resultado após reconstrução do CAP e
 simetrização da mama contra lateral.

 

Figura 2

Paciente na meia idade com hipertrofia e ptose de mama; realizada MPP por incisão de mamaplastia. Fotos inferiores
 mostram o pos operatório com quatro meses.

 

Figura 3



CDI biopsiado na mama dir.; tratamento por MPP, reconstrução imediata com retalho MGD e prótese mamaria de
 silicone. Segundo tempo cirúrgico realizado reconstrução do CAP.
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RESUMO: Índice

O autor apresenta mais uma opção terapêutica simples para o tratamento de defeitos da região sacral por tumores
 ou úlceras de pressão em pacientes não paraplégicos, pois o uso do retalho mio-cutâneo do glúteo máximo, mesmo
 elevado na sua metade superior ou inferior causa deficiência funcional importante.

INTRODUÇÃO: Índice

As úlceras de pressão acometem mais freqüentemente a cintura pélvica de pacientes paraplégicos e não paraplégicos
 que ficaram acamados por longos períodos. O fator mais importante no tratamento das úlceras de pressão é a sua
 prevenção com medidas simples como a mudança de decúbito de duas em duas horas, higiene local e nutrição
 adequada. Dependendo da profundidade da úlcera, existem diferentes opções de tratamento: cicatrização por
 segunda intenção, auto-enxertia cutânea, retalho cutâneo losangular de Lindberg e o retalho cutâneo de rotação de
 pedículo inferior da região glútea, retalho lombo-sacral transverso e o retalho mio-cutâneo do músculo glúteo maior.

RELATO: Índice

M.R.L 67 anos, hipertenso e diabético de longa data, paraplégico após atropelamento há 20 anos, portador de úlcera
 de Marjolin da região sacral classificada como grau III de Shea de 18x10 cm (20x12 cm após ressecção) e úlcera
 isquiática grau IV de Shea, tratada três semanas antes da úlcera sacra (Fig. 1). 
 Prévia marcação para ressecção da úlcera com 5 mm de margem de segurança e desenho do retalho de transposição
 acima da linha de Nelaton, com tamanho de 18x8 cm (Fig.2). Após assepsia com clorexidina degermante a 4%, foi
 ressecada a úlcera e levantado o retalho no plano sub-fascial, encontrando até a sua base 6 perfurantes mio-
cutâneas as quais foram ligadas com algodão 3-0 para evitar danos ao endotélio vascular por difusão de calor (Fig. 3-
4). As áreas receptora e doadora foram fechadas em três planos com fio de mononylon 3, 4 e 5-0, deixando dreno de
 aspiração por sete dias (Fig.5). Complicação: necrose de 3 centímetros distais do retalho 72 horas do P.OP. devido a
 decúbito dorsal precoce não autorizado; complicação tratada com debridamento e retalho local de avanço (Fig 6).

DISCUSSÃO: Índice



Baseado na descrição da circulação fáscio-cutânea da região glútea feita por Comark e Lamberty5 , optou-se por uma
 alternativa ao retalho lombo-sacro, inviabilizado pelas cicatrizes regionais prévias e ao retalho glúteo devido às co-
morbidades do paciente.

CONCLUSÃO: Índice

O retalho mostrou-se viável e provou mais uma vez a necessidade de evitar a compressão precoce para evitar
 complicações. São necessários estudos anatômicos adicionais para determinar as proporções máximas do retalho.
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Figura 1

Pré-operatório.

 

Figura 2



Planejamento da ressecção da úlcera e do retalho acima da linha de Nelaton.

 

Figura 3

Defeito após ressecção da úlcera.

 

Figura 4



Levantamento sub-fascial do retalho, mostrando vasos perfurantes mio-cutâneos ligados.

 

Figura 5

Pós-operatório imediato mostrando o retalho transposto e a área doadora fechada por primeira intenção.

 

Figura 6



Sete dias após cirurgia para tratamento da complicação com fechamento por retalho de avanço e ressecção de
 pequeno triângulo de compensação à esquerda.
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INTRODUÇÃO: Índice

A paralisia facial é uma condição funcional, estética e comportamental devastadora na vida das pessoas e sua
 etiologia envolve causas intracraniais, intratemporais e extracranianas. Os métodos dinâmicos para reparação da
 mímica facial são preferidos aos estáticos e procuram obter tanto uma aparência normal ao repouso como simetria
 nos movimentos voluntários da face.
 O objetivo deste trabalho é demonstrar os resultados em uma série de casos de pacientes submetidos ao tratamento
 da paralisia facial através da abordagem endoscópica com rotação do músculo temporal.

MATERIAL E MÉTODO Índice

Neste trabalho, 16 pacientes foram submetidos à cirurgia no Serviço de Cirurgia Plástica do Hospital São Lucas da
 PUC-RS no período de julho de 2006 a janeiro de 2007. A idade média dos pacientes foi 49.5 anos(10 à 70 anos), 14
 (87.5%) femininas, sendo ressecção tumoral foi a etiologia mais freqüente e a maioria apresentando paralisia facial
 unilateral esquerda. Foi utilizada a classificação de House-Brackmann nestes pacientes, predominando o grau V.
 Todos pacientes foram submetidos à fisioterapia precoce no pós-operatório.

DISCUSSÃO: Índice

A utilização do retalho de músculo temporal, aproveitando a sua própria aponeurose permite um procedimento em
 um único tempo cirúrgico, rápido, sem necessidade de fratura do arco zigomático como descreveu Gillies em 1934.
 Esse procedimento é realizado em um único sítio cirúrgico, diferente de quando se utiliza fascia lata para alongar o
 retalho ou em técnicas como o enxerto transfacial de nervo desde Smith em 1971. Também, não necessita tempo de



 latência para re-inervação como em retalhos de músculo livre ou em substituições nervosas (nervo hipoglosso).

 O retalho de músculo temporal requer aprendizado do paciente e treinamento para que haja sincronia e
 transformação de um ato voluntário (mastigação) em um ato involuntário (sorriso e piscar dos olhos). O paciente
 pode apresentar também disjunção temporomandibular crônica e abaulamento sobre o arco zigomático.

CONCLUSÃO: Índice

A restauração completa voluntária e involuntária de indivíduos com paralisia facial é praticamente impossível com
 qualquer método reparador. O procedimento endoscópico, utilizando-se o músculo temporal demonstrou um método
 seguro e rápido. Com a colaboração do paciente, promove bons resultados funcionais e estéticos, proporcionando
 aceitável qualidade de vida social ao indivíduo.
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INTRODUÇÃO: Índice

O tratamento cirúrgico para região orbital, tanto por trauma, doenças congênitas ou por neoplasia, por vezes, exige
 reconstruções complexas e desafiadoras. Pela sua versatilidade, o retalho temporal pode ser usado para
 reconstrução da cavidade oral, base do crânio, maxila e região orbital .

 Nos casos em que se torna necessário o fechamento de toda a cavidade orbitária, é imprescindível um retalho de
 dimensões suficientes, que possa forrar toda a superfície dessa cavidade. A fim de se obter uma cobertura adequada
 e sem tensão, propõe-se um retalho temporal miofascial.

MÉTODO Índice

Paciente masculino, branco, com 66 anos de idade que apresentava carcinoma epidermóide da região palpebral
 comprometendo o conteúdo orbital.

 Foi submetido à exenteração orbital, com abordagem subperiostal da cavidade orbitária, sem ressecção óssea. A
 região operada foi tratada com curativo até o resultado definitivo, determinado pelo anatomopatológico com
 confirmação de margens livres.

 A cirurgia teve como objetivo cobrir a extensa área de exposição óssea. Foi planejado um retalho temporal
 miofascial ipsilateral, baseado nas artérias temporais profunda e superficial.



DISCUSSÃO: Índice

O desenvolvimento da cirurgia plástica reparadora para confecção de retalhos, proporcionou intervenções mais
 agressivas para o controle do câncer. Existem várias opções de reconstrução orbital, dentre elas o retalho livre
 microvascular, que demanda mais tempo cirúrgico, anastomose sofisticada e, às vezes, duas equipes cirúrgicas. 

 O retalho temporal miofascial apresenta como vantagens a fácil obtenção , flexibilidade , alcance e segurança pela
 sua grande vascularização, oriunda das artérias temporais superficial e profunda e a proximidade com a região
 orbital .

 A região doadora é fechada primariamente e o defeito estético limita-se a uma depressão na fossa temporal.

CONCLUSÃO: Índice

O retalho temporal miofascial é uma boa opção para o preenchimento da cavidade orbital após exenteração.
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INTRODUÇÃO: Índice

A reconstrução do umbigo após herniorrafia foi descrita pela primeira vez por Mc Millan em 1955 . A partir deste
 momento, a sua indicação foi ampliada por várias indicações cirúrgicas, entre as quais dermolipectomia abdominal,
 que se apresenta com freqüente associação a neo-onfoloplastia, principalmente quando relacionada a pacientes
 submetidos a perda maciça de peso.

 Muitos procedimentos de neo-onfaloplastia tem sido descritos . Alguns autores propõem o uso de diversos tipos de
 incisões cutâneas para produzir aspecto mais natural e dissimular ao máximo as cicatrizes peri-umbilicais. Outros
 defendem o uso de enxerto composto com cartilagem da concha auricular para recriar o aspecto do umbigo . Pflug e
 cols. em 2005 apresentaram simples e original técnica com o uso de retalho cutâneo adiposo triangular para neo-
onfaloplastia. 

 Neste trabalho é apresentada a experiência do Serviço de Cirurgia Plástica da PUCRS em reconstrução umbilical na
 abdominoplastia em pacientes com perda maciça de peso.

MATERIAL E MÉTODO Índice

Foram operados 41 pacientes pela técnica multifuncional de Carlos Roxo. Destes, a cicatriz umbilical foi preserva em
 9 casos, nos restantes realizou-se neo-onfaloplastia com uso de retalhos abdominais retangulares cutâneo-adiposos .
 Na avaliação dos resultados foram consideradas as alterações cicatriciais da neo-onfaloplastia (hipertrofia , quelóide,
 alargamento e estenose) e o nível de satisfação dos pacientes e da equipe cirúrgica.



RESULTADO(S): Índice

Em um ¨follow up¨ médio de 12 meses, nos pacientes submetidos a neo-onfaloplastia houve 90% de satisfação. Nos
 9 em que foram preservadas as cicatrizes umbilicais, houve alargamento em todas e a receptividade da cirurgia foi
 apenas satisfatória. Nas alterações cicatriciais acorreu cicatriz hipertrófica em apenas um dos casos de preservação
 do umbigo. Os demais tiveram evolução favorável.

DISCUSSÃO: Índice

A análise dos casos sugere que a neo-onfaloplastia tem melhor resultado em relação a preservação da cicatriz
 umbilical. Isso, de certa forma, explica o nível de satisfação de parte de pacientes e equipe cirúrgica.

CONCLUSÃO: Índice

A neo-onfaloplastia tem uma aplicação importante em abdominoplastia de pacientes pós-obesos, operados pela
 técnica de Roxo. Este trabalho sugere um estudo mais aprofundado em relação a diferentes técnicas de reconstrução
 umbilical, quando associados à dermolipectomia nos pacientes com perda maciça de peso.
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Figura 1



Marcação da Técnica de Abdome Multifuncional com pontos de tração e retalhos quadrangulares parelelo para o neo-
umbigo.

 

Figura 2



Ressecção em mono bloco e confecção de retalhos quadrangulares parelelos.

 

Figura 3



Aproximação de retalhos paralelos quadrangulares.

 

Figura 4



Fixação dos retalhos na aponeurose.

 

Figura 5



Cicatriz umbilical alargada após Abdominoplastia Multifuncional com preservação do próprio umbigo.

 

Figura 6



Cicatriz umbilical após Abdominoplastia Multifuncional com realização de neo-onfaloplastia.
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RESUMO: Índice

O autor discorre sobre a ocorrência cada vez mais freqüente das perfurações da cavidade abdominal e órgãos na
 lipoaspiração. Para evitá-las faz recomendações e apresenta um modelo diferente de cânula.

INTRODUÇÃO: Índice

A lipoaspiração tem provocado complicações simples e graves, entre as que se destacam as embolias e as
 perfurações de cavidades e órgãos. Destas últimas pouco se tem escrito, principalmente sobre a maneira de evitá-
las. Este trabalho resulta da reflexão provocada por acontecimentos trágicos sucedidos ultimamente. As perfurações
 abdominais podem ser assintomáticas e sintomáticas. As assintomáticas não comprometem órgãos; são duvidosas e
 não comentadas pelos cirurgiões. As perfurações sintomáticas são as que se manifestam com hemorragia interna
 e/ou peritonite, podendo levar ao óbito. Para evitar a ocorrência dessas complicações, o autor recomenda: 
 1. Para a lipo abdominal a mesa cirúrgica deve estar em posição horizontal para evitar acúmulo de vísceras e estase
 venosa por efeito da gravidade, pois a inclinação exagerada pode favorecer a perfuração de cavidades e órgãos.
 2. Lembrar que o abdômen fica mais flácido na anestesia geral: curarização.
 3. Tentar diagnosticar previamente todo tipo de hérnia.
 4. Na aspiração secundária ou terciária, a cânula encontrará mais resistência e facilidade para desviar-se devido à
 abundante e irregular cicatrização anterior.
 5. Não confiar o procedimento a outro colega ou à instrumentadora.
 6. Prestar atenção continuamente à trajetória da ponta da cânula.
 7. Não pretender aspirar todas as regiões por apenas um ou dois orifícios.
 8. Marcar com tinta diferente os limites da reborda costal. O degrau por ela formado facilita a penetração da cânula
 por baixo. (Fig. 1 e 2)
 9. Começar a aspiração pela parte superior do abdômen por orifícios nos sulcos submamários (Souza Pinto1). Este
 esvaziamento facilita a aspiração em outros sentidos. 
 10. Não fazer migrações da cânula com excessiva rapidez.
 11. Usar a cânula de dimensão e características adequadas à região. 
 12. Considerar que quanto mais comprida é a cânula, menor é a possibilidade de controlar a ponta. (Fig. 3 – Cânula
 de cabo móvel) 
 13. Com as cânulas vibratórias se pode reduzir a força muscular e o número de migrações da cânula. Esses fatores



 aumentam o perigo de perfuração. 
 14. Aspirar primeiro a camada superficial, o que facilita a identificação da ponta da cânula na hora de aspirar a
 camada mais profunda.

DISCUSSÃO: Índice

O autor pensa que há necessidade de continuar procurando o modo de prevenir essa grave complicação. O binômio
 cânula-cirurgião pode ser considerado o mais importante fator para diminuir a morbidade. A cânula de cabo móvel
 aqui apresentada, passível de ser facilmente diminuída no comprimento, vem colaborar para fazer da lipoaspiração
 abdominal um ato cirúrgico mais seguro.

CONCLUSÃO: Índice

O autor enumerou recomendações para prevenir a perfuração da cavidade abdominal e órgãos, e apresentou uma
 cânula que facilitaria este ato cirúrgico.
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IMAGENS:

Figura 1

Marcação da reborda costal com tinta diferente para só ultrapassar este degrau com muito cuidado ao aspirar da
 parte distal à proximal

 



Figura 2

O esvaziamento da parte superior do abdômen através dos orifícios submamários facilita a aspiração desta região em
 outros sentidos

 

Figura 3



A cânula de cabo móvel permite modificações imediatas do comprimento da mesma, permitindo sua utilização com o
 tamanho adequado para cada região
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INTRODUÇÃO: Índice

A Reconstrução Mamária está consolidada hoje como parte integrante do tratamento do Câncer de Mama localmente
 avançado. O papel do Cirurgião Plástico neste contexto é o de minimizar as seqüelas de uma cirurgia mutilante e
 resgatar o maior símbolo de feminilidade de suas pacientes. Dentre as opções de reconstrução, o Retalho Miocutâneo
 Transverso do Reto Abdominal (TRAM) propicia um resultado cosmético natural através do uso de tecido autólogo,
 mimetizando a consistência da mama, com certo grau de ptose, e ainda dispensa o uso de implantes. Necrose e
 perda parcial do retalho ocorrem em 6 a 28% dos casos, e seu tratamento representa um desafio. Este traballho visa
 relatar uma alternativa para o tratamento da perda parcial do TRAM, através do Retalho Miocutâneo de Grande
 Dorsal.

MATERIAL E MÉTODO Índice

Paciente de 56 anos, submetida a Mastectomia Radical Modificada à direita à Madden (fig 1), radioterapia e
 quimioterapia adjuvantes, realizou reconstrução mamária tardia com TRAM monopediculado contra-lateral. Paciente
 hipertensa, sem história de tabagismo, diabetes ou obesidade. Evoluiu com necrose da metade superior do retalho,
 acometendo pele, músculo e tecido adiposo.

RESULTADO(S): Índice

Aguardou-se a delimitação da área de necrose para a realização do desbridamento cirúrgico (figs 2, 3). Após a
 granulação tecidual (fig 4), confeccionou-se um Retalho Miocutâneo de Grande Dorsal ipsilateral para cobrir o
 defeito. A paciente apresentou evolução pós-operatória satisfatória, tendo como intercorrência o seroma na área



 doadora. Não houve complicações no leito receptor. A paciente encontra-se no 4º mês de pós-operatório,
 aguardando os demais estágios da reconstrução (figs 5, 6).

DISCUSSÃO: Índice

A necrose do retalho em reconstrução mamária gera angústia tanto para o cirurgião quanto para a paciente. A
 decisão pelo tipo de tratamento é difícil, principalmente se a opção for uma nova reconstrução em uma paciente
 fragilizada e com baixa expectativa. O resultado da necrose parcial do TRAM é um defeito irregular e com bordos
 indefinidos, o que dificulta ainda mais seu tratamento. O retalho de Grande Dorsal é ideal, pois é versátil, tem
 volume suficiente e é transposto facilmente para a área do defeito, além de preservar a natureza autóloga da
 reconstrução. A maior vantagem deste retalho é sua rica vascularização, o que o torna seguro. Esforços devem ser
 feitos para minimizar a chance de isquemia do TRAM. A autonomização do retalho TRAM através da ligadura da
 Artéria Epigástrica Inferior Profunda pode ser utilizadas neste contexto. A oxigenioterapia hiperbárica melhora a
 oxigenação tecidual, tendo papel importante na reversão da isquemia e prevenção da necrose tecidual. A avaliação
 pré-operatória do potencial vascular do retalho, através da Doppler fluxometria, deve ser encorajada.

CONCLUSÃO: Índice

O Retalho Miocutâneo de Grande Dorsal mostrou ser uma alternativa eficaz e segura na reconstrução mamária,
 podendo ser utilizado em perdas parcias do TRAM.
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Pré-operatório

 

Figura 2



Trasoperatório desbridamento
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Trasoperatório desbridamento
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Pré-operatório Retalho Grande Dorsal

 

Figura 5



3 meses pós-operatório Retalho Grande Dorsal

 

Figura 6



3 meses pós-operatório Retalho Grande Dorsal
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INTRODUÇÃO: Índice

As alterações morfológicas que o braço sofre, como lipodistrofia e ptose cutânea, evoluem progressivamente com a
 idade, e estão mais acentuadas em pacientes que sofrem perda ponderal importante, principalmente após cirurgia
 bariátrica.

 Demonstramos aqui uma abordagem destas alterações, no intuito de devolver o formato mais harmonioso possível
 ao contorno dos braços.

Índice

No período de julho de 2002 a outubro de 2006, 16 pacientes foram submetidos a braquioplastias no serviço de
 cirurgia plástica de um hospital público, seguindo a mesma técnica.

 A abordagem consiste de ressecção do tecido excedente, com fixação do retalho resultante no plano fascial
 superficial. A marcação (Fig. 1) toma como referência o sulco braquial, traçando-se linha 1 centímetro acima deste,
 que vai do oco axilar até a prega do cotovelo. Nas extremidades esta linha se dirige posteriormente, até o limite de
 ressecção.

 Marcada esta linha, com manobra bidigital delimita-se o excedente de pele e tecido subcutâneo (Fig. 2) traçando-se
 linha que marca inferiormente o retalho. Esta linha é quebrada em V invertido em suas extremidades, para
 acomodar-se na incisão superior.

 As cirurgias são realizadas sob anestesia geral, ficando o paciente com os membros superiores abduzidos a 90
 graus. A área a ser decolada é infiltrada com solução anestésica de lidocaína a 0,4% com adrenalina 1:200.000.

 Feita a incisão na marcação acima do sulco braquial, o retalho é descolado posteriormente, no plano fascial
 superficial, até a marcação inferior (Fig. 3). A ressecção do retalho é realizada de forma parcelada, reduzindo a
 tensão na linha de sutura (Fig. 4).

 A cicatriz resultante fica situada posterior ao sulco braquial e na axila, onde na posição ereta fica pouco exposta
 (Figs. 5 e 6).

 Dos 16 pacientes, 5 (31,2%) evoluíram com cicatrizes alargadas, 2 (12,5%) com seromas de pequeno volume e 2
 (12,5%) com deiscências parciais de sutura. Três pacientes (18,7%) apresentaram, após perda ponderal, nova



 flacidez no local.

DISCUSSÃO: Índice

A perda progressiva das estruturas de suporte da curva inferior do braço leva à formação de ptose no local, mais
 acentuada nos pacientes que sofrem perda ponderal importante. Com a vertiginosa expansão da cirurgia bariátrica,
 um procedimento que era pouco usual vem se tornando cada vez mais comum no dia-a-dia do cirurgião plástico.

 Várias abordagens desta deformidade já foram descritas, mas nenhuma delas tem a capacidade de tratar todas as
 deformidades da região. Classificações da lipodistrofia braquial foram sugeridas, no intuito de definir condutas em
 cada caso, mas nenhuma delas foi tomada como guia para o tratamento.

 As complicações na literatura são comuns, principalmente cicatrizes alargadas, deiscências de sutura e também
 ressecção insuficiente do tecido.

CONCLUSÃO: Índice

Apresentamos técnica de braquioplastia que pode ser utilizada em deformidades moderadas a severas, com cicatriz
 posicionada em topografia favorável, que tem trazido bons resultados no longo prazo, estéticos e funcionais, com
 ótimo grau de satisfação dos pacientes.
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Marcação pré-operatória
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Marcação pré-operatória
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Descolamento
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Ressecção cutânea
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Pré-operatório
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Pós-operatório de 6 meses
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INTRODUÇÃO: Índice

A reconstrução mamária pós mastectomia e nas deformidades congênitas da mama representa um desafio para o
 cirurgião plástico. O planejamento cirúrgico irá depender de fatores intrínsecos a cada paciente como radioterapia
 prévia, qualidade da cobertura cutânea da parede torácica, tabagismo e comorbidades, além da opinião da paciente.
 As técnicas convencionais de reconstrução, como a expansão tissular seguida de implante e retalhos locais ou à
 distância, apresentam resultados satisfatórios, porém as assimetrias de forma, tamanho e posicionamento podem
 persistir e são de difícil resolução. Este trabalho visa demonstrar a importância do emprego da lipoenxertia para
 otimizar os resultados da reconstrução de mama em sete casos distintos.

Índice

Apresentamos seis reconstruções de mama por amastia adquirida e um caso de síndrome de Poland (tabela 1) em
 que utilizamos a lipoenxertia com objetivos diferentes. No primeiro caso foram realizadas 2 sessões de lipoenxertia
 para amenizar o dano actínico causado por 30 sessões de radioterapia e oferecer melhor sítio receptor para o futuro
 retalho muscular (figura 1). Nos segundo e terceiro casos, duas sessões foram utilizadas para melhorar a cobertura
 cutânea antes da expansão tecidual e no quarto e quinto (figuras 2 e 3), uma única sessão no último tempo de
 reconstrução para melhorar o contorno mamário. O sexto caso consiste em uma complicação de adenomastectomia
 profilática com reconstrução imediata com implante em que a lipoenxertia foi usada para preencher o quadrante da
 mama que apresentou necrose do retalho. Já o sétimo caso trata-se de uma paciente jovem com síndrome de
 Poland que foi submetida à 4 sessões de lipoenxertia no pólo superior da mama durante 2 anos preparando-a para
 receber o implante de silicone (figuras 4 e 5). O método utilizado para preparar o enxerto gorduroso foi a
 decantação e cânulas de mesmo calibre (variando entre 2.5 e 4.0 mm) foram usadas para enxertar o que foi



 lipoaspirado.

DISCUSSÃO: Índice

Atualmente na cirurgia plástica discute-se o poder local das células tronco que são carreadas através do enxerto
 adiposo. Acredita-se que essas células têm efeito angiogênico beneficiando as pacientes com seqüelas de
 radioterapia. Entretanto, os lipoenxertos também são úteis para assegurar uma cobertura cutânea mais espessa
 para o expansor e posteriormente para o implante mamário ajudando a combater algumas complicações como a
 contratura capsular e a extrusão, além de melhorar o contorno mamário oferecendo um volume adicional em
 qualquer ponto necessário.

CONCLUSÃO: Índice

As reconstruções de mama são planejadas em alguns tempos cirúrgicos. Acreditamos que a lipoenxertia, por ser de
 fácil execução e baixo custo pode ser utilizada em todo tipo de reconstrução, seja com um papel principal ou
 adjuvante, ou ainda como um simples refinamento.
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Figura 2

Caso 1 – Lipoenxertia em sequela de radioterapia.
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Caso 5 - Pré-operatório

 

Figura 4

Caso 5 - Pós operatório de seis meses
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Caso 7 - pré-operatório

 

Figura 6

Caso 7 – 8 meses de pós-operatório da 4a e última sessão de lipoenxertia no QSE da mama E.
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INTRODUÇÃO: Índice

A reparação de perdas de substância do couro cabeludo é procedimento complexo principalmente quando
 complicadas por exposição óssea. A pouca elasticidade do couro cabeludo dificulta a realização de retalhos locais e
 geralmente na área doadora do retalho há necessidade de se utilizar os enxertos de pele, com conseqüente área de
 alopecia no local. Da mesma forma a utilização de retalhos à distância também leva à alopecia sendo causa de
 queixa dos pacientes por causar deformidade estética aparente afetando a sua qualidade de vida. Apresentamos
 casos de perdas de substância extensas na região do couro cabeludo, alguns tratados com enxertos de pele ou
 retalhos cuja queixa era de deformidade estética e outros complicados por exposição óssea que resultou em
 osteomielite da calota craniana.

MATERIAL E MÉTODO Índice

Analisamos 9 pacientes com extensas áreas de perda em couro cabeludo cuja reparação foi realizada por meio de
 técnicas de retalhos locais, retalhos locais associados a enxertos, retalhos à distância e expansão de tecidos da
 vizinhança.

 Em 2 pacientes havia seqüelas de queimaduras com exposição óssea complicadas por osteomielite. O tratamento
 constou de antibioticoterapia, ressecção do osso comprometido, cobertura com retalho local em 1 caso e retalho
 músculo cutâneo do trapézio no outro caso.

 Em 1 paciente com queimadura há 1 mês por ácido de bateria e avulsão em acidente automobilístico havia exposição
 óssea extensa sendo realizada reparação por meio de retalho local e enxerto na área doadora do retalho.
 Posteriormente foi realizada expansão do couro cabeludo para retirada da área de alopecia no local do enxerto.

 Em 2 pacientes havia seqüela caracterizada por alopecia em enxertos realizados para cobertura de avulsões
 extensas em motor de lancha. A reparação foi realizada por meio de expansão do couro cabeludo remanescente e
 avanço do retalho expandido.



 Em 1 paciente a seqüela era conseqüente de mordida de cachorro tratada por enxerto de pele que evoluiu com área
 de alopecia. Foi tratada por meio da expansão do couro cabeludo e avanço na forma de retalho local.

 Em 2 pacientes a alopecia foi conseqüente de queimaduras na infância tratadas por meio de enxertos de pele

 Em 1 paciente havia extensa área de alopecia causada pela presença de hemangioma capilar A reparação foi
 realizada por meio da expansão do couro cabeludo remanescente.

RESULTADO(S): Índice

Em 1 paciente portador de osteolmielite da calota craniana houve necrose do retalho músculo-cutaneo do trapézio
 realizado, posteriormente enxertado e evoluido com cura da osteomielite. O outro paciente co osteomielite evoluiu
 com integração do retalho dos enxertos e cura do processo infeccioso.

 No paciente vitima de acidente automobilístico portador de exposição óssea reparada com retalho e enxerto e
 posterior expansão, o resultado foi bom.

 Nos outros pacientes, a expansão do couro cabeludo remanescente resultou em bom resultado em 5 casos e em 1
 caso houve complicação infecciosa não sendo possível completar a expansão.

DISCUSSÃO: Índice

A reparação das perdas de substância em couro cabeludo pode ser realizada por meio de retalhos e enxertos. Quando
 seu tratamento resulta em áreas de alopecia o uso dos expansores de tecido leva a bom resultados estéticos. O mau
 tratamento destas perdas pode resultar em osteomielite da calota craniana.
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Figura 4

Osteomielite com sequestro ósseo,ressecção óssea,planejamento do retalho e pós-operatório .Nota-se enxerto na
 área doadora do retalho.
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INTRODUÇÃO: Índice

Anéis de constrição , antes chamados de Brida Amniótica ou seqüência de ruptura amniótica são as anormalidade
 congênitas mais comuns das extremidades dos membros, caracterizados por constrições circunferenciais parciais ou
 completas de membros ou dedos. Conseqüências incluem acrossindactilias dos dedos, ausências terminais, edema
 localizado distalmente à constrição O tratamento consiste na liberação da banda de constrição mas apenas em
 determinados casos quando ainda não houve comprometimento funcional, podendo ser necessária a amputação. Nos
 últimos 3 anos no INTO foram operados 6 caso de bridas amnióticas com bons resultados pós operatórios.

Índice

Localizados prontuários de pacientes operados no INTO nos últimos 3 anos e após contato telefônico pacientes foram
 examinados e os resultados pós operatórios analisados em relação à restauração do contorno corporal e eliminação
 do defeito.

RESULTADO(S): Índice

Foram contactados para reavaliação pós operatória o pacientes operados no INTO nos últimos 3 anos . Total de 6
 pacientes, sendo 3 meninos e 3 meninas com idades variando de 4 meses a 4 anos. Houve 4 operados por “Z”plastia
 e 2 casos com “W”plastia, em todos foi utilizado o manguito pneumático para isquemia perioperatória. Em 3
 pacientes foram tratados concomitantemente sindactilias associadas e 2 dos pacientes já apresentavam amputações
 espontâneas. Todos os casos foram avaliados para a manutenção do contorno corporal e eliminação da fenda sendo
 considerados bons resultados estético-funcionais.

DISCUSSÃO: Índice



Descrito pela primeira vez por Montgomery em 1832. Streeter em 1930 além de outros autores, propôs que a
 síndrome era causada por ruptura vascular no embrião. Outros acreditavam que havia rupturas amnióticas liberando
 bandas amnióticas que envolviam e estrangulavam membros ou partes de membros ainda no útero. A teoria mais
 atual para o defeito é baseada na aparência das constrições circunferenciais estrangulando segmentos corporais na
 vida intra-uterina. Dados de Literatura mostram que a simples correção da pele não é suficiente, sendo necessário
 incluir camada de tecido subcutâneo profundo durante o reposicionamento da pele, que pode ser feito por “Z” ou
 “W” plastia. Os objetivos do tratamento dos anéis de constrição são alcançados se há melhora estético-funcional do
 problema. A técnica básica é a excisão do anel e do tecido subcutâneo combinado a Zeta ou “W”plastia. Essa técnica
 alonga e orienta a cicatriz para permitir relaxamento e corrigindo a constrição ou a fenda resultante da constrição.
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USO DO POLIMETILMETACRILATO NO TRATAMENTO DAS LIPOATROFIAS
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INTRODUÇÃO: Índice

As mudanças do contorno facial e a lipoatrofia generalizada associadas ao uso de anti-retrovirais são eventos
 estigmatizantes que causam impacto na qualidade de vida dos pacientes, como perda da auto-estima, depressão,
 dificuldade de relacionamento, baixa aderência ao tratamento e principalmente a discriminação social. Para o
 tratamento destas lipoatrofias faciais, em 2004, foi incluída na tabela SIH/SUS o preenchimento com
 polimetilmetacrilato (PMMA).

OBJETIVO: Índice

Analisar e apresentar os resultados do uso do PMMA no tratamento de lipoatrofias faciais realizados no período de
 Dezembro de 2005 a Junho de 2007 pelo Serviço de Cirurgia Plástica do Hospital Heliópolis.

MÉTODO Índice

Foram analisados 90 pacientes, totalizando 128 preenchimentos, durante 19 meses. Destes, 70,3% eram do sexo
 masculino e a média de idade foi de 44,9 anos (25 – 66 anos). O PMMA foi utilizado na concentração de 30%. Uma
 segunda aplicação foi realizada em 36,6% dos pacientes e a terceira em 5,5%, com intervalo aproximado de 6
 meses.

RESULTADO(S): Índice

As regiões preenchidas da face foram: Zigomática (50,4%), temporal (24%), sulco nasogeniano (17,4%) e parotídea
 (8%). O volume médio utilizado em cada paciente foi 9,7 ml na primeira aplicação, 7,4 ml na segunda e 5,0 ml na
 terceira. 42,9% dos pacientes foram preenchidos em duas regiões, 10,9% em três e 46% em apenas uma região.
 Pequenas equimoses, com resolução espontânea, foram observadas em 24% dos pacientes, principalmente na
 região temporal.

DISCUSSÃO: Índice

O fato de alguns pacientes necessitarem de mais de um procedimento mostra que a lipoatrofia é progressiva e o
 preenchimento com PMMA, que é definitivo, torna-se a melhor escolha. Apesar da evolução progressiva, observou-se
 diminuição do volume total preenchido a cada aplicação subseqüente. Nesta amostra, a região zigomática sofre
 lipoatrofia mais importante que outras regiões, pois foi preenchida em maior número de pacientes. O alto índice de



 equimoses pode ser justificado pelo uso de agulha 40x12 / 18G para aplicação do produto, pois as microcânulas
 específicas para o procedimento não estão disponíveis na rede pública. Questionada subjetivamente, a grande
 maioria dos pacientes se mostrou satisfeita com o resultado.

CONCLUSÃO: Índice

O tratamento das lipoatrofias faciais com PMMA apresenta bons resultados, com melhora da auto-estima e diminuição
 dos estigmas provocados pelo uso dos anti-retrovirais.
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INTRODUÇÃO: Índice

O Dermatofibrossarcoma protuberans (DFSP) é uma neoplasia de tecidos moles de notável agressividade local, altos
 índices de recorrência (>40%) e baixo potencial metastatizante. Ocorre principalmente em tronco e porção proximal
 de extremidades, sendo incomum em couro cabeludo onde perfaz menos de 5% do total de casos. Normalmente
 apresenta dimensões médias de 5 cm à ocasião da ressecção cirúrgica. O objetivo deste trabalho é relatar caso de
 paciente com tumoração gigante recidivada em couro cabeludo e o tratamento por nós instituído.

RELATO: Índice

Paciente foi admitido no Pronto-Socorro do Conjunto Hospitalar de Sorocaba, apresentando tumoração de 20 x 16 x
 14 cm em couro cabeludo, ulcerada, infectada, com presença de miíase e história de sangramento recente volumoso
 com repercussão hemodinâmica, fato este que o levou a procurar atendimento médico. Trouxe, na ocasião, laudo
 laboratorial da excisão prévia, atestando tratar-se de tumor de provável origem mesenquimal. Após devidamente
 avaliado, foi submetido à compensação clínica e planejamento cirúrgico. Realizou-se ressecção local da neoplasia até
 plano sub-periostal, respeitando-se margens cirúrgicas mínimas preconizadas. Em função da incerteza quanto ao
 tipo histológico da lesão e quanto à obtenção de margens livres, e devido à resistência do paciente em aceitar
 técnicas reconstrutivas complexas, optou-se por aguardar granulação adequada da área cruenta, realizando
 posterior enxertia cutânea de espessura parcial.

RESULTADO(S): Índice

A lesão foi enviada para estudos anátomo-patológico e imuno-histoquímico que confirmaram, respectivamente,



 excisão completa do tumor, e linhagem celular compatível com DFSP. Paciente evoluiu de maneira favorável, com
 boa integração do enxerto em couro cabeludo, recuperando-se física e psicologicamente. Encontra-se atualmente no
 4º mês pós-operatório, sem queixas clínicas ou indícios de recidiva tumoral.

DISCUSSÃO: Índice

Verificamos ser este um raro caso de Dermatofibrossarcoma Protuberans gigante localizado em couro cabeludo.
 Pudemos confirmar sua evolução tipicamente prolongada e seu potencial recidivante. Em termos terapêuticos, duas
 condutas são aceitas: a Cirurgia Micrográfica de Mohs e a Excisão Local Ampla, ambas apresentando taxas médias
 semelhantes de recorrência após procedimento (15-20%), mesmo respeitando-se princípios oncológicos. Optamos
 por esta última devido à sua simplicidade e segurança, postergando a reconstrução para um 2º tempo cirúrgico.

CONCLUSÃO: Índice

Fica evidente a importância do diagnóstico precoce, tratamento adequado e seguimento pós-operatório cuidadoso,
 tendo sempre em mente o DFSP como possível diagnóstico diferencial. Resta ressaltar a importância de avaliação
 multidisciplinar e esforços na reintegração do paciente à sua vida cotidiana.
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TRAMENTO INICIAL DAS QUEIMADURAS COM HIDROGEL À BASE DE
 ÁGUA,ÓLEO DE MELALEUCA ALTERNIFOLIA E EMULSIFICANTES
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INTRODUÇÃO: Índice

O resfriamento da ferida por queimadura é sabidamente benéfico, a água de torneira comum é a abordagem inicial
 recomendada pela Associação Inglesa de Queimaduras. Porém o melhor método e temperatura para atingir o
 resfriamento ideal são desconhecidos. O Hidrogel de Melaleuca Alternifolia é um novo curativo comercial concebido
 para tratamento agudo de queimaduras, com 96% de água, 1,03% de óleo de Melaleuca, e agentes emulsificantes.
 Este trabalho foi desenvolvido para se investigar histopatologicamente as vantagens do uso dessa nova alternativa
 de resfriamento.

MATERIAL E MÉTODO Índice

O presente trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de Ciências Médicas e Biológicas da
 Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.
 Foram selecionados 24 ratos do tipo Wistar, sexo masculino, com peso 250-300g, os quais foram divididos em 3
 grupos (A, B, C). Todos os ratos foram anestesiados com Cloridrato de Cetamina 10% (100mg/Kgl) + Cloridrato de
 Xilazina (6mg/Kg) em MMII (coxa), e após tiveram uma janela depilada em seu dorso de 5 x 5 cm. 
 Para realizar as queimaduras foi utilizado a metodologia já descrita na literatura mundial, realizando queimaduras
 por lesão térmica com água a 70 graus celsius por 10 segundos de exposição em área previamente depilada .
 No grupo A (8 ratos) foi realizado o tratamento com uma espuma estéril (tamanho 5 x 5 cm) a base de poliuretano,
 não adesiva, impregnada com hidrogel à base de água, óleo de melaleuca alternifolia e emulsificantes (Ph= 5,5-7,0).
 No Grupo B (8 ratos) foi realizado o tratamento da queimadura com água corrente por 15 min. Grupo C (8 ratos)
 permaneceram sem tratamento, sendo o grupo controle. O curativo com o Hidrogel foi deixado em contato com a
 área queimada por 30 min em 4 ratos (A1) e nos outros 4 ratos (A2) foi mantido por 24 hs. Para manter o contato
 foi utilizado uma malha elástica compressível.



 Os ratos do grupo A1, metade do grupo B e metade do grupo C foram sacrificados no mesmo dia pós queimadura
 (1hora pós tratamento), e o restante 24 horas pós tratamento. Após o sacrifício, foi enviada a área queimada para
 estudo histopatológico. O critério de avaliação foi a profundidade de necrose.

RESULTADO(S): Índice

O resfriamento da ferida causada por queimadura tem demonstrado ser benéfico (V. Janderaa et al - “Colling the
 burn wound: evalution of different modalites” – Burns 26 (2000) 265-270). Serão apresentados os resultados
 obtidos nesta pesquisa, sendo estes concordantes com o que já há descrito na literatura.

CONCLUSÃO: Índice

O curativo com Hidrogel mostrou ser uma excelente opção de abordagem inicial das lesões térmicas para pacientes
 ainda em âmbito pré-hospitalar, não requerendo maiores treinamentos para seu uso.
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INTRODUÇÃO: Índice

Comumente nos deparamos com a necessidade de reconstruir perdas cutâneas extensas, decorrentes da extirpação
 de tumores avançados das mamas. Poucas opções de retalhos cutâneos e miocutâneos locais são disponíveis em
 defeitos tão extensos. Atualmente, temos preferência pelo retalho miocutâneo da artéria tóracodorsal em ilha
 vertical.

MATERIAL E MÉTODO Índice

No período de janeiro de 2004 a janeiro de 2007, realizamos 80 reconstruções cutâneas pós-mastectomias alargadas,
 das quais 20 reconstruções foram realizadas com o retalho miocutâneo da artéria toracodorsal em ilha vertical. A
 área média do retalho foi de 22x8 cm.

RESULTADO(S): Índice

Não houve perda de nenhum dos retalhos realizados. Somente uma paciente apresentou deiscência da sutura da
 extremidade distal do retalho por infecção pré-operatória.

DISCUSSÃO: Índice

Utilizou-se na confecção do retalho conhecimentos adquiridos de estudos de outros autores sobre a localização das
 perfurantes cutâneas da artéria tóraco-dorsal. Desta forma podemos obter um grande retalho cutâneo, com apenas
 uma pequena parte do músculo grande dorsal (adjacente às perfurantes cutâneas), sem haver perda de sua função,
 sem necessidade de dissecção intra-muscular das perfurantes, sem necessidade de mudança de decúbito da
 paciente, o que possibilita um procedimento rápido, simples, sem necessidade de utilização de técnica
 microcirúrgica. Quando comparado a outros retalhos, o retalho aqui proposto se mostrou de mais fácil execução e
 menor morbidade.

CONCLUSÃO: Índice

O retalho seria uma variação do retalho de perfurante da artéria tóraco-dorsal e do retalho miocutâneo do grande
 dorsal clássico, com excelente resultado para cobertura cutânea de defeitos extensos da parede torácica.
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INTRODUÇÃO: Índice

O Dermatofibrosarcoma protuberans trata-se de um sarcoma de baixo grau de pele raro, de crescimento local
 agressivo e alta taxa de recorrência local, se não tratado adequadamente. Esse relato de caso visa mostrar a
 dificuldade do diagnóstico de uma patologia rara, e como o diagnóstico diferencial pode atrasar o tratamento
 adequado.

RELATO: Índice

MRS, sexo feminino, cor branca, 31 anos. Paciente apresentando tumoração parede torácica anterior, de 5 X 9 cm,
 acometendo quadrantes superiores de mama esquerda, de 2 anos de evolução. Sendo submetida à PAAF, que
 confirmou o diagnóstico de dermatofibrosarcoma protuberans.

RESULTADO(S): Índice

Após um início de tratamento com quimioterapia, não houve resposta alguma, com piora do estado geral da paciente.
 Após o diagnóstico correto, foi optado pelo tratamento cirúrgico com uma tumorectomia alargada e reconstrução
 com retalho miocutâneo do músculo grande dorsal. Permaneceu em acompanhamento ambulatorial sem recorrência
 de lesão após 6 meses.

DISCUSSÃO: Índice

Por sua baixa incidência e por acometer, principalmente, o tronco e membros proximais, o dermatofibrosarcoma
 protuberans pode ser confundido com outras patologias, levando a atraso em seu tratamento. No entanto, o
 diagnóstico citológico e de imunohistoquímica pode revelar a natureza da lesão, que tem no tratamento cirúrgico
 adequado uma resposta completa.

CONCLUSÃO: Índice

O dermatofibrosarcoma protuberans pode se originar em qualquer região da pele. Apesar de rara, quando localizada
 na mama deve ser diferenciada da patologia glandular para que o tratamento correto não seja retardado,
 propiciando a ocorrência de invasão de adjacências, metástases ou recorrências.
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RECONSTRUÇÕES MAMÁRIAS UTILIZANDO IMPLANTES DE SILICONE
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INTRODUÇÃO: Índice

Existem vários tipos de implantes para reconstrução mamária disponíveis no Brasil. Este trabalho se propõe a
 mostrar a experiência dos autores com os implantes anatômicos texturizados biodimensionais.

MATERIAL E MÉTODO Índice

Nos anos de 2004 e 2005, realizamos 407 cirurgias de reconstrução mamária na instituição. Entre Julho de 2004 a
 Junho de 2005 , 16 destas pacientes foram submetidas a reconstrução mamária com a utilização de implantes de
 silicone texturizados biodimensionais. Quinze pacientes submeteram-se a reconstruções unilaterais e uma paciente a
 reconstrução bilateral, totalizando 17 implantes. O acompanhamento das pacientes variou de 24 a 36 meses (média
 de 30 meses).

RESULTADO(S): Índice

Neste período, apenas 1 paciente evidenciou contratura capsular grau IV de Baker, sendo necessária a troca do
 implante . A contratura foi atribuída à radioterapia pós-operatória realizada nesta paciente, devido a
 comprometimento linfonodal axilar importante. Em todas as outras pacientes não houve necessidade de radioterapia
 adjuvante, e as mesmas não desenvolveram contratura capsular. Não houve em nossa série nenhum caso de perda
 da reconstrução ou do implante .

DISCUSSÃO: Índice

os resultados são semelhantes a outros encontrados na literatura onde o mesmo tipo de implante foi utilizado.

CONCLUSÃO: Índice

As reconstruções mamárias utilizando implantes anatômicos texturizados biodimensionais permitiu ótimos resultados
 de simetria com a mama oposta, baixas taxas de contratura capsular, sendo uma excelente opção para reconstrução
 mamária , imediata ou tardia.
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INTRODUÇÃO: Índice

O autor relata o aparecimento de estrias após a enxertia de gordura em nádegas. Em uma casuística de mil casos em
 cinco anos, relata o aparecimento das mesmas no período de 01 a 02 meses de pós-operatório em 05 pacientes
 (0,5%). Notou o autor o aparecimento dessas estrias mais recentemente (nos últimos 03 anos), concomitante à
 tendência pessoal de progressivos aumentos do volume enxertado.

MATERIAL E MÉTODO Índice

No período de 2001 a 2006, uma média de mil pacientes foram submetidas a enxertia de gordura, utilizando-se
 gordura retirada de várias regiões do corpo, como abdômen, culotes, coxas, costas, joelho. Essa gordura é aspirada
 através de cânulas de calibre de 03 a 04 mm, com orifícios de pequeno diâmetro, feita aspiração através de
 lipoaspirador, usando-se pressão máxima de 700 libras. Usamos vários métodos de preparo da gordura a ser
 enxertada, chegamos a conclusão que o melhor método é a lavagem exaustiva da gordura com soro fisiológico,
 eliminando-se todo o líquido gorduroso e do sangue, através de peneira (anexo figura). A gordura é injetada através
 de seringas de 10 ou 20 ml, utilizando-se agulha de ponta romba com orifício lateral de 2,5 mm. Volumes utilizados
 com variação de 100ml a 400 ml em cada lado. A gordura é distribuída em filetes, introduzindo-se agulha no tecido
 adiposo subcutâneo da profundidade para a superfície e injetando-se gordura no sentido retrógrado, ou seja, à
 medida em que a agulha é retirada. Quando há retração fibrosa fazemos subcision das mesmas com cânulas
 cortante e seguimos com a injeção de gordura.

RESULTADO(S): Índice

Com o passar dos anos fomos aperfeiçoando a técnica onde estamos conseguindo a integração da gordura em níveis
 de 80 a 100% do volume injetado.

DISCUSSÃO: Índice

Nos 05 pacientes onde houve o aparecimento de estrias surgindo no período de 01 a 02 meses de pós-operatório,
 nesses casos foram injetados grandes volumes de gordura (acima de 200ml em cada nádega), todas as cinco
 pacientes eram nulíparas com idade abaixo de 21 anos, e de pele clara. Como particularidade duas pacientes
 apresentaram aumento de peso discreto no pós-operatório (2 a 4 quilos). Como prevenção deve-se evitar grande
 distensão e/ ou tensão cutânea no tipo de paciente citada acima e como tratamento o autor propôs a aplicação de
 peeling de ácido retinóico a 0,02% após e, se possível, durante o processo de surgimento das estrias, o que pareceu
 limitar a sua progressão.

CONCLUSÃO: Índice



O autor conclui que deve se estar atento à possibilidade do aparecimento de estrias em pacientes jovens (abaixo de
 20 anos) nulíparas e de pele clara e que se deve alertar as pacientes desta possibilidade.
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INTRODUÇÃO: Índice

A lesão de isquemia e reperfusão é considerada a maior causa de falência de retalhos transferidos e membros
 reimplantados. O tabagismo está associado à depleção do sistema antioxidante endógeno e um estado
 trombogênico, além de graus variáveis de vasoconstricção cutânea.

MATERIAL E MÉTODO Índice

Utilizando retalhos epigástricos em ratos que receberam pentoxifilina e heparina no perioperatório, objetivou-se
 avaliar se estas drogas poderiam atenuar os efeitos do tabaco na lesão de isquemia e reperfusão na pele. 
 Os parâmetros estudados foram: níveis séricos de Malonildialdeído (MDA), atividade sérica da Mieloperoxidase (MPO)
 e percentual de sobrevida dos retalhos. Foram distribuídos aleatoriamente 36 ratos em 2 grupos: 18 ratos foram
 expostos ao tabaco durante 4 semanas no pré-operatório e 18 não o foram. Cada grupo foi subdividido em 3
 subgrupos de 6 ratos que receberam: pentoxifilina (P) (25mg/kg/dia) intraperitonealmente 1 dia antes da operação
 e 7 dias pós operatório, heparina (H) (150 U/kg) intraperitonealmente 1 dia antes da operação e 7 dias pós
 operatório e controle (C) (solução salina) intraperitonealmente 1 dia antes da operação e 7 dias pós operatório.
 Confeccionou-se um retalho epigástrico por animal e o submeteu à 3h de isquemia e 5 min de reperfusão. Ao final
 deste período o sangue do efluente venoso do retalho foi coletado para análises bioquímicas de MDA e MPO séricas.
 Após 7 dias do procedimento, os ratos foram novamente anestesiados para avaliar a viabilidade dos retalhos.

RESULTADO(S): Índice

A lipoperoxidação (MDA) e o grau de necrose foram significativamente maiores no grupo fumante, quando
 comparados ao não-fumante. Os ratos tratados com heparina apresentaram níveis significativamente baixos de MDA
 e melhor viabilidade dos retalhos. Não houve diferença em relação aos níveis de MPO e a pentoxifilina não foi efetiva
 em contrapor os efeitos do tabaco.

DISCUSSÃO: Índice



Estes achados sugeriram um efeito benéfico da heparina tanto na redução da lipoperoxidação como na viabilidade
 dos retalhos submetidos à isquemia e reperfusão e expostos ao tabaco. A heparina pode representar uma alternativa
 para atenuar os efeitos do fumo em situações de urgência.
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Figura 1

Valores séricos de Malonildialdeído (MDA) expressos em µM e percentual de viabilidade dos retalhos de ratos dos
 grupos fumante (GF) e não fumante (GNF). p = 0,001

 

Figura 2



Tabela 1- Média da viabilidade cutânea dos retalhos de ratos não-fumantes e fumantes, submetidos à isquemia e
 reperfusão
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Aparelho para permitir a exposição dos ratos ao tabaco

 

Figura 4
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INTRODUÇÃO: Índice

O umbigo é um ponto central do corpo humano e qualquer procedimento cirúrgico sobre ele, principalmente
 durante uma abdominoplastia, pode afetar sua beleza, deixando os pacientes insatisfeitos com seu pós-
operatório.

OBJETIVO: Índice

Mostrar uma nova abordagem cirúrgica durante a abdominoplastia para a confecção do umbigo, usando retalho
 dermo-gorduroso e cicatriz embutida.

MÉTODO Índice

Foi realizado um estudo descritivo e transversal, que analisou os pacientes submetidos à abdominoplastia
 clássica com a confecção do novo umbigo. Os pacientes foram analisados quanto à presença ou não de
 complicações pós-operatórias imediatas e tardias e quanto à sua satisfação. Para a avaliação qualitativa do
 resultado, foi perguntado para cada paciente, em sua consulta de retorno após um período mínimo de três meses,
 se ele ou ela estavam insatisfeitos, pouco satisfeitos, satisfeitos ou muito satisfeitos com o aspecto estético de
 sua nova cicatriz umbilical.
 A técnica cirúrgica constituiu-se de uma decorticação do retalho abdominal no nível do novo umbigo e a
 confecção de três retalhos dermo-gordurosos nos cantos de um triângulo, que facilitam a fixação desse retalho
 triangular na aponeurose do músculo reto abdominal. 

RESULTADO(S): Índice

No período de abril de 2004 a abril de 2007 foram realizadas na Clinica Valle Pereira 208 abdominoplastias,
 incluindo a confecção dermo-epidérmica do umbigo. Na avaliação pós-operatória, nenhum paciente se declarou
 como insatisfeito com a forma, aparência ou tamanho do umbigo, 12,5% (26 casos) se declararam pouco
 satisfeitos, 34,7% (72 casos) se declararam satisfeitos e 52,8% (110 casos) declararam-se muito satisfeitos. Um
 caso apresentou necrose parcial do retalho abdominal abaixo do umbigo, deixando cicatriz hipertrófica



 resultante; quatro casos apresentaram epidermólise, sendo dois acima e dois abaixo da cicatriz umbilical. Todos
 os 4 obtiveram resolução completa. Não houve casos de retração cicatricial no local da reconstrução.

CONCLUSÃO: Índice

A decorticação do retalho abdominal, deixando os retalhos dermo-gordurosos em forma triangular, facilita a
 fixação do mesmo e a invaginação da cicatriz umbilical. Dessa forma, a criação do novo umbigo impede a
 retração cicatricial, apresentando técnica relativamente simples de confecção, porém com resultados
 esteticamente muito satisfatórios em sua grande maioria.
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Figura 1

Pré-operatório.
 Pós-operatório de quatro meses em paciente submetida a umbilicoplastia dermo-epidérmica.

 

Figura 2

Moldura em cicatriz prévia, em formato triangular.

 

Figura 3

Detalhe evidenciando a decorticação dermo-epidérmica em forma triangular.

 

Figura 4

Retalhos triangulares, que facilitam a fixação na fáscia.

 

Figura 5



Detalhe do pós-operatório imediato, mostrando a cicatriz embutida.
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INTRODUÇÃO: Índice

Os defeitos de espessura total da superfície plantar constituem uma situação desafiadora e de difícil solução para o
 cirurgião plástico. Enxertos cutâneos e alguns retalhos são descritos, porém nem todos permitem uma recuperação
 funcional total1. Com a introdução dos retalhos musculares, miocutaneos e fasciocutâneos, a cura estética -
 funcional da região calcânea teve um melhor prognóstico.

MATERIAL E MÉTODO Índice

Descrevemos 3 pacientes, submetidos a resseção e reconstrução imediata de lesões na região plantar por melanoma
 acral, no Hospital Mário Kroeff , no período de Outubro de 2005 a abril de 2006.

RESULTADO(S): Índice

Dois eram do sexo masculino e um do sexo feminino. Em todos os casos a técnica utilizada foi a confecção do retalho
 plantar medial e enxertia de pele parcial na área doadora, após ressecção e pesquisa do linfonodo sentinela. Houve
 recuperação funcional total. Em 01 caso houve sofrimento distal no retalho.

DISCUSSÃO: Índice

O melanoma apresenta letalidade elevada, porém sua incidência é baixa(no Brasil, 2.710 casos em homens e 3050
 em mulheres em 2006)2.O tipo acral lentiginoso é raro, em torno de 2 a 8% dos melanomas na população branca e
 35-60% na negra. Ocorrem nas extremidades palmo-plantares e leitos ungueais e tendem a ter um pior prognóstico.
 O retalho plantar medial é classificado com fásciocutâneo (Tipo B pela classificação de Mathes e Nahai). Apresenta
 como pedículo dominante os vasos plantares mediais , originários da artéria tibial posterior. Seus pedículos
 acessórios são artérias perfurantes musculocutâneas do abdutor longo do hálux e do flexor curto dos dedos. É
 inervado pelo nervo plantar medial , um dos ramos terminais do nervo tibial. Seu arco de rotação permite a
 cobertura da área de suporte de peso e da porção posterior do calcanhar, além do tornozelo. Pode ser confeccionado
 em avançamento (v-y) , permitindo a cobertura de defeitos na altura da cabeça dos 1o e 2o metatarsos3, além de
 poder ser utilizado como retalho microcirúrgico.

CONCLUSÃO: Índice



 O retalho plantar medial pela versatilidade, espessura, possibilidade de ser confeccionado inervado e extensão
 constitui , portanto, uma excelente alternativa para defeitos plantares.
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Caso 1 : Pré operatório

 

Figura 2

Caso 2 : Defeito
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Caso 1 : Pós - operatório
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Caso 2 : Pré - operatório
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Caso 2 : Defeito
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Caso 2 : Pós - operatório
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RESUMO: Índice

Os autores descrevem um caso de desenluvamento de membro superior (MSD) que evoluiu com extensa necrose
 após a abordagem inicial com sutura dos retalhos resultantes do trauma. O atendimento integral da paciente reduziu
 as complicações e o tempo de internação. A expansão no abdome permitiu injeção de maior quantidade de soro e
 com menor intervalo do que o preconizado, sem comprometimento do retalho o sofrimento da paciente. A colocação
 precoce permitiu ganho de tempo. O uso de expansor tecidual para obtenção de pele de espessura total permitiu
 cobertura da ferida na articulação, ótimo resultado estético na área enxertada e menos cicatrizes, por diminuir a
 quantidade de enxerto de pele laminada.

INTRODUÇÃO: Índice

Desenluvamentos nos membros superiores são graves, em função de sua importância anátomo-funcional, e também
 estética. As feridas resultantes necessitam de cuidados como debridamentos, antibioticoterapia, prevenção de
 tromboses/embolias . Alguns casos são beneficiados com oxigenoterapia hiperbárica e/ou o uso de curativos com
 pressão negativa .
 O tratamento de ferimentos extensos, nos membros ou outra parte do corpo, depende da gravidade, extensão e
 disponibilidade de tecido. Empregam-se retalhos locais, expandidos, pediculados ou microcirúrgicos; enxertos de
 pele ,substitutos da derme , ou associações desses recursos .
 O objetivo deste trabalho é relatar o caso de um desenluvamento de MSD, no qual foi empregado enxerto de pele
 laminada, associado com enxerto de pele total, obtido através de expansão no abdome.

RELATO: Índice

Paciente do sexo feminino, 21 anos, atendida com ferimentos no membro superiior direito, causados por acidente
 automobilístico. Apresentava desenluvamento de extremidade distal do braço até o punho. O retalho produzido tinha
 vascularização distal e seção da continuidade. Foram realizados debridamento, miotenorrafias e sutura dos retalhos
 (Figura 1).
 Iniciou-se oxigenoterapia hiperbárica e ampla cobertura antibiótica. Evoluiu com necrose de 90% da área
 desenluvada. No 20º dia foi implantado expansor de 800 ml no subcutâneo da região hipogástrica. Foi expandido
 com 1355 ml durante 29 dias, com intervalos de 4 a 5 dias. Foi acompanhada por ortopedia, clinica médica,
 fisioterapia; todos os curativos foram realizados pelo cirurgião plástico. Não houve infecção, a paciente teve alta



 para cuidado domiciliar 31 dias após o acidente, retornando ao hospital para debridamentos cirúrgicos. A ferida
 cruenta resultante tinha cerca 21cm de extensão, circulando o membro. Foi então submetida a enxertia de pele
 laminada, de coxas e pele de espessura total (Figura 2), sendo esta enxertada na face posterior do membro,
 cobrindo inclusive a região do olécrano. Houve integração de quase 100%, apresentando cicatrização por 2ª intenção
 apenas em 1 cm de diâmetro dobra posterior do cotovelo, onde já havia uma crosta na última consulta 53 dias após
 o enxerto (Figura 3).

DISCUSSÃO: Índice

 A conduta de não realizar o desengorduramento do retalho e usá-lo como enxerto imediatamente deveu-se ao
 aspecto sugestivo de viabilidade em boa parte do retalho. Mesmo havendo necrose extensa, a perda não foi total, já
 que, em mais da metade, sofreu mais a pele do que o restante do tecido desenluvado, preservando um tecido
 conectivo sobre os músculos.
 A literatura cita casos de expansão em retalhos, mas não para obtenção de enxertos. A opção por usar pele
 expandida no enxerto foi para dar melhor cobertura à articulação do cotovelo e causar menos estigma numa
 paciente jovem. Assim diminuiu-se em 50% a retirada de pele laminada.
 Certamente, mais pele expandida permitiria melhor resultado estético, entretanto o tecido de granulação ditou o
 momento de se realizar a enxertia. Foi considerado que um retalho fasciocutâneo pode ser necessário em outro
 tempo cirúrgico, mas a boa resolução com enxerto de pele total e a satisfação da paciente, por ora, indicam apenas
 o acompanhamento da paciente. 
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Figura 1



A: Aspecto da lesão. Lesão muscular. Seção de continuidade do retalho desenluvado. B: Aspecto após sutura. C:
 Necrose.

 

Figura 2

Ares doadoras – 5º dia pós operatório. No abdome, após retirada da pele total expandida e sutura. Nas coxas, após
 retirada de pele laminada com Dermátomo. Detalhe do retalho expandido.



 

Figura 3

Notar o melhor aspecto da pele inferior, que corresponde a área com enxerto de pele de espessura total. Detalhe da
 ferida pronta para enxerto.



NOVAS POSSIBILIDADES COM PRÓTESE DE MAMA ANATÔMICA COM
 DESIGN DIFERENCIADO
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INTRODUÇÃO: Índice

Compartilhar nossa experiência com o uso de prótese mamária anatômica diferenciada, que permite a participação da
 paciente no planejamento da cirurgia, pois oferece três níveis de projeção anterior para as mesmas medidas de base
 e, ainda, permite a medialização das mamas por rotação da prótese em seu eixo mamilar.

MATERIAL E MÉTODO Índice

Modelos de próteses mamárias desenvolvidos pela bioengenharia proporcionam a manutenção do colo da mama
 (evitando a decantação do gel de silicone) e acenam com a possibilidade de maior domínio sobre o resultado, pois
 permite uma medialização das mamas.
 Um conjunto de réguas medidoras facilita a avaliação pré-operatória e faz da paciente uma participante na opção de
 volume a ser implantado, pois tem clara noção da expectativa de resultado.

RESULTADO(S): Índice

Aumentamos ainda mais o grau de satisfação de nossas pacientes empregando uma prótese que cria e mantém um
 suave e progressivo aumento de volume mamário onde ocorre a formação de um colo mamário agradável e sem
 degraus, além nos permitir e oferecer (nos casos selecionados) a possibilidade de medialização das mamas.

DISCUSSÃO: Índice

A oportunidade de: 1- contemplar a solicitação de um preenchimento de colo mamário, 2- sem apelar para volumes
 exagerados; 3- ocupar de maneira uniforme, harmônica e naturalmente juvenil a totalidade do sítio mamário; 4-
 oferecer, de forma personalizada, opções de relação volume/dimensões e também 5 - dissimular a presença da
 prótese em situações de contratura leve ou moderada, 6- utilizar uma prótese anatômica que mantenha a projeção
 do colo mamário (sem decantar o gel de silicone) e, finalmente, 7- a possibilidade de oferecer uma medialização das
 mamas são argumentos de convencimento bastante suficientes.

CONCLUSÃO: Índice

O implante mamário é escolhido respeitando-se um equilíbrio das proporções físicas da paciente e de seus conceitos
 de beleza, para que se alcance o melhor resultado individual. Essa nova prótese apresenta uma forma diferenciada,
 capaz de criar e manter uma mama firme, exuberante e com um colo bem delineado, o que realça a feminilidade e a
 auto-estima da mulher.
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IMAGENS:

Figura 1

Diferenciação da prótese em tela, ao centro da linha superior e, comparada com as anatômicas e redondas.

 

Figura 2



Para uma mesma base, são disponibilizadas três diferentes alturas de projeção anterior: Low, High e Super High

 

Figura 3

Planejando o sítio ideal para a prótese.

 

Figura 4



A rotação medial em torno do eixo mamilar promove uma medialização das mamas, uma vez que a prótese mantém
 a sua forma

 

Figura 5

Estudo comparativo de projeção do colo mamário em modelos anatômicos. Prótese redonda à Esquerda, prótese
 anatômica convencional ao centro e prótese em tela à Direita.

 

Figura 6



Manutenção de colo exuberante e harmônico.



RETALHO MÉDIO FRONTAL EM TEMPO ÚNICO,UMA TÁTICA A SER
 LEMBRADA
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INTRODUÇÃO: Índice

O retalho médio frontal ou indiano,é um retalho axial,muito versátil e de 
 escolha quando se planeja a reconstrução de toda a unidade estética nasal. 

MATERIAL E MÉTODO Índice

Foram estudados 11 pacientes submetidos a reconstrução nasal 
 com o uso do retalho médio frontal, devido a ressecção por tumores no período de 
 janeiro de 1999 a dezembro de 2006, no Hospital Mario Kröeff, acompanhados 
 clinicamente e com documentação fotográfica.

RESULTADO(S): Índice

Nesse período, 5 pacientes foram submetidos a reconstrução em dois 
 tempos com programação para secção do pedículo três semanas após o primeiro 
 estágio cirúrgico.Em 6 casos, a reconstrução foi efetuada em um só tempo cirúrgico, 
 sem necessidade de nova intervenção.
 Em relação ao gênero,na série de pacientes de cirurgia em 2 tempos,2 eram femininos
 e 3 masculinos; e na outra série, 3 pacientes de cada foram operados.
 A idade média dos pacientes foi de 65,72 anos,variando de 48 a 79 anos. 
 O carcinoma basocelular foi o diagnóstico mais comum(72,72%).
 Do ponto de vista estético não houve diferença significativa entre os dois grupos.
 Quanto ao aspecto funcional,um caso na série em dois tempos, necessitou de refina_
 mento devido a estenose narinária,quando foi usado o retalho nasogeniano como forro. 

DISCUSSÃO: Índice

O retalho médio frontal é um retalho axial.Deve ser o retalho de 
 escolha quando se planeja a reconstrução de toda a unidade estética nasal. A 
 coloração, a textura da pele e a possibilidade de levar grande quantidade de tecido de 
 vizinhança são as razões para essa escolha.A cirurgia realizada em dois tempos ou em 
 um só estágio,provê as mesmas quantidades de tecido,porém,quando se utiliza um 



 pedículo subcutâneo, ou com a esqueletização dos vasos supratrocleares, na cirurgia 
 em tempo único,o retalho pode ser transposto com maior facilidade e alcança áreas 
 mais distantes como a ponta e a columela ,mesmo em pacientes com a fronte curta,
 sem necessidade de levarmos pelos, ou de planejarmos esse retalho em sobe e 
 desce(up and down) ou oblíquo. Além disso o retalho migrado em um único tempo evita 
 o desconforto de área cruenta(pedículo) na face e a necessidade de curativos 
 freqüentes . Outra vantagem da técnica em tempo único é obviamente, não necessitar 
 de outra cirurgia .evitando assim nova internação e novos gastos.
 Como desvantagem dessa técnica , apontamos a possibilidade do nariz grego como 
 seqüela, nos casos em que o pedículo não é dissecado até a órbita.
 A esqueletização dos vasos supratrocleares exige habilidade do cirurgião e dissecção 
 delicada devido ao seu calibre fino, evitando assim a sua lesão,sendo preferível para o 
 cirurgião menos experiente o uso do pedículo subcutâneo pela sua maior segurança. 

CONCLUSÃO: Índice

O retalho médio frontal é muito versátil e pode ser transposto em dois 
 tempo cirúrgicos ou um só. Nesse caso a utilização do pedículo subcutâneo ou a 
 esqueletização dos vasos supratrocleares, permite maior mobilidade e maleabilidade do 
 retalho com maior alcance do mesmo. Representa também economia de tempo e de recursos para a saúde pública,
 além de menor desconforto para o paciente. 
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Figura 1

Per operatório



 

Figura 2

Pós-operatório Tardio

 

Figura 3



Per operatório

 

Figura 4



Pós-operatório Tardio



RESULTADOS PRELIMINARES DA UTILIZAÇÃO DO LASER ND:YAG 1064NM DE PULSO LONGO E
 DA LUZ INTENSA PULSADA NO TRATAMENTO DAS MALFORMAÇÕES VASCULARES CUTÂNEAS
 CAPILARES
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INTRODUÇÃO: Índice

As malformações vasculares da pele podem ser classificadas em capilares, linfáticas, venosas, arteriovenosas e
 combinadas(1). Tais lesões podem ser tratadas com o laser, através da fototermólise seletiva. Desta forma, o
 laser de corante (dye laser) é a primeira escolha nessas lesões.(2) .Neste trabalho são avaliados os resultados
 preliminares da associação do laser de Nd:Yag de 1064 nm de pulso longo (NY) e da Luz Intensa Pulsada (LIP)
 no tratamento respectivamente dos componentes profundo e superficial das malformações vasculares cutâneas
 capilares.

MÉTODO Índice

Participaram prospectivamente do estudo 10 pacientes do Ambulatório de Cirurgia Plástica do HC–UNICAMP
 com idade média de 32 anos (9 a 63 anos), sendo 4 homens e 6 mulheres. Cinco pacientes sem tratamento
 prévio (Grupo I) e cinco submetidos ao laser de CO2 anteriormente (grupo II). Sete pacientes apresentavam
 lesões planas e três apresentavam lesões antigas,com nodulação. Realizadas 5,9 sessões/paciente a cada 30 dias
 e os dados anotados em protocolo especifico. O equipamento utilizado foi o Novo Smartepil (DEKA), sempre
 operado pelo autor, e realizou-se documentação fotográfica com equipamento e local padronizados. Os
 pacientes utilizaram apenas creme anestésico tópico previamente as sessões. Todos os pacientes foram
 submetidos ao NY e a LIP. No NY utilizou-se a ponteira de 4mm de diâmetro e fluências entre 110 e 130 J/cm2.
 Na LIP utilizou-se a ponteira de 4,6 cm2 e fluência de 21 J/cm2 dividida em 2 pulsos. A avaliação dos
 resultados foi pela revisão das fotografias pelo autor e cada paciente, quantificando-se subjetivamente o
 clareamento em relação ao pré-tratamento nas categorias ótimo (> 80%), bom (60 a 80%), regular (30 a 60%) ou
 insuficiente (<30%).

RESULTADO(S): Índice

Dois pacientes apresentaram ótima resposta ao tratamento; três apresentaram boa resposta; três resposta regular e
 2 pacientes resposta insuficiente. No grupo I (n=5) , dois pacientes apresentaram ótima resposta , 2 pacientes



 apresentaram boa resposta, um apresentou resposta regular e nenhum paciente teve uma resposta insuficiente.
 No grupo II (n=5), nenhum apresentou ótima resposta , um apresentou boa resposta, dois apresentaram resposta
 regular e dois tiveram uma resposta insuficiente. Não houve sangramentos ou ulcerações significativas e 2
 pacientes apresentaram cicatriz hipertrófica.

DISCUSSÃO: Índice

A classificação proposta por Marler e Mulliken em 1982 para as lesões vasculares, tem como contribuição
 primordial permitir a escolha racional do tratamento(1). Vários tipos de lasers já foram utilizados, entre eles o
 laser de CO2, argônio, Nd:Yag laser e Dye Laser, este com os resultados mais positivos. Entretanto a limitação
 deste laser é sua pequena penetração nos tecidos (1 mm), sendo inadequado para o tratamento de lesões mais
 profundas. Este trabalho procurou demonstrar a viabilidade do tratamento dessas lesões com a associação de um
 laser com maior poder de penetração nos tecidos e capacidade de coagulação de vasos de maior calibre como o
 NY, com a LIP para o tratamento dos pequenos vasos superficiais das lesões (4,5). Comparando-se os resultados
 obtidos com as de autores que utilizaram o laser de corante (Dye laser) para o tratamento dessas lesões, vemos
 que que com este equipamento geralmente é conseguido um grau de clareamento significativo (maior que 30%)
 em até 80% dos casos em múltiplas sessões. Nos pacientes de nosso estudo até o momento foi obtido índice
 semelhante de clareamento das lesões, porém com a vantagem de se conseguir tratar também o componente
 profundo das lesões quando presente. Os resultados, ainda que preliminares, apontam que essa associação de
 tecnologias permite o tratamento adequado dessas lesões em regime ambulatorial, sob anestesia tópica, com
 baixo índice de complicações e bom índice de satisfação dos pacientes, principalmente nos casos que não foram
 previamente submetidos à outra modalidade de laserterapia.

CONCLUSÃO: Índice

O NY e a LIP podem ser utilizados com sucesso no tratamento das malformações capilares .Os procedimentos
 podem ser realizados adequadamente em regime ambulatorial e com o uso de anestésico tópico. A associação
 das duas tecnologias é uma alternativa viável ao uso consagrado do laser de corante. A continuidade deste
 estudo é necessária para se determinar o tratamento ideal e resultados a longo prazo.
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IMAGENS:

Figura 1

Paciente 2 antes do tratamento
 Paciente 2 após 5 sessóes de Laser de Nd:Yag 1064nm de pulso longo e Luz Intensa Pulsada (uso predominante
 do Nd:Yag).

 

Figura 2



Paciente 5 antes do tratamento
 Paciente 5 após 5 sessões de Laser Nd:Yag 1064nm de pulso longo e Luz Intensa Pulsada(LIP)

 

Figura 3

Paciente 7 antes do tratamento.
 Paciente 7 após 6 sessões de Laser Nd:Yag 1064nm de pulso longo e LIP.
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INTRODUÇÃO: Índice

Os pacientes que desejam se submeter à ritidoplastia freqüentemente se preocupam com sua aparência no pós-
operatório. Obter uma face mais jovial, livre de sinais estigmatizantes são os desejos dos pacientes e os objetivos do
 cirurgião plástico.
 Os estigmas do face-lift são sinais que evidenciam que o paciente foi operado, e fazem diferença na percepção do
 paciente de qualidade do resultado. Abordaremos neste trabalho, táticas e técnicas cirúrgicas que utilizamos em
 nosso serviço para prevenção e tratamento da distorção das linhas de implantação capilar, das cicatrizes visíveis e
 das deformidades da orelha.
 A distorção das linhas de implantação capilar constitui um dos estigmas mais comuns. As possíveis distorções são:
 elevação ou apagamento da costeleta e desnível da linha de implantação capilar retroauricular.
 As cicatrizes pré e retroauriculares visíveis e/ou hipertróficas também são consideradas estigmas da cirurgia de face.
 As deformidades das orelhas mais freqüentes, após um face-lift são: o apagamento do tragus e a deformidade tipo
 “orelha presa”, onde o lóbulo está aderido à linha mandibular. 
 Os erros de tração nos retalhos de pele são, talvez, os principais fatores causais dos estigmas da ritidoplastia. Até
 algum tempo atrás as trações eram feitas no sentido lateral, evidenciando uma face operada. Hoje damos
 preferência à tração no sentido vertical, conferindo um contorno mais natural no pós-operatório.

MATERIAL E MÉTODO Índice

Noventa pacientes submetidos à ritidoplastia no período de janeiro de 2006 a junho de 2007 foram avaliados e
 fotografados no pré e pós-operatórios. Destes, 72 eram do sexo feminino e 18 do sexo masculino. Sessenta e oito
 foram submetidos à intervenção primária e 22 a um lifting secundário. Todos foram avaliados individualmente e um
 plano cirúrgico foi traçado de acordo com cada caso.
 Normalmente o formato do rosto é o fator determinante para a escolha do tratamento das estruturas profundas da
 face. Em pacientes com a face volumosa optamos por um SMAS/platisma a fim de suavizar o contorno. Realizamos



 essa técnica em 46 pacientes. Em pacientes que necessitam de reposição volumétrica da face optamos pelas
 plicaturas, sejam elas contínuas ou separadas. Utilizamos a plicatura contínua fixada na fáscia temporal superficial
 em 22 pacientes e a plicatura separada em 22 pacientes. 
 O sexo do paciente influencia no local das incisões. Optamos pela incisão pré-tragal nos pacientes do sexo
 masculino, a fim de não levarmos pêlos da barba para a região tragal, assim como uma incisão retroauricular mais
 alta, como McKinney, ocultando melhor a cicatriz. As incisões retroauriculares mais baixas são reservadas aos
 pacientes tabagistas (29 pacientes).
 Nos pacientes que apresentavam as costeletas mais altas optamos por uma cicatriz temporal pré-pilosa a fim de
 evitar a elevação das mesmas (18 pacientes). Nos pacientes submetidos a um lifting secundário, apresentando o
 estigma de elevação das costeletas, preconizamos a retirada de um triângulo de pele glabra no limite inferior da
 costeleta para mantê-la baixa, descrito por Talita Franco (8 pacientes). Nos liftings primários com costeletas bem
 posicionadas, damos preferência à incisão mista (pré-pilosa e temporal realizadas em 62 pacientes). Em casos muito
 selecionados de pacientes com as costeletas baixas optamos pela incisão temporal isolada, preconizada por Pitanguy
 (10 pacientes).
 A cicatriz pré-auricular deve seguir uma linha imaginária que separa a orelha da face, ou seja, deve contorná-la e
 nunca ser retilínea. Quanto às cicatrizes retroauriculares, optamos por cicatrizes reduzidas em casos que não
 necessitem de tanta tração cervical (20 pacientes). A cicatriz mais alta, como McKinney, é a nossa preferência (41
 pacientes). A sutura do retalho retroauricular não deve provocar desnível na implantação pilosa.
 O apagamento do tragus pode ser evitado suturando o retalho sem tensão e desengordurando-o nas incisões atrás
 do mesmo. 
 Para prevenir a deformidade tipo “orelha presa” utilizamos uma sutura contínua circular de aproximadamente 2 cm
 de raio, 1 cm abaixo da inserção do lóbulo da orelha na face para fixar a base do lóbulo impedindo seu
 deslocamento. Para os pacientes com essa deformidade de origem congênita ou iatrogênica, preconizamos a retirada
 de um triângulo de base medial justamente no ponto de inserção do lóbulo na face. Essa tática visa reposicionar o
 lóbulo fora da linha da mandíbula.

RESULTADO(S): Índice

Percebemos ao longo deste estudo que a tração vertical adotada em nosso serviço proporcionou aos pacientes uma
 expressão mais natural e menos estigmatizante. Quanto à incisão pré-auricular o fato dela ser sinuosa fez com que a
 cicatriz resultante ficasse menos perceptível. As incisões pré-pilosa, temporal ou mista (pré-pilosa e temporal) foram
 usadas de maneira própria respeitando a implantação capilar do paciente, impedindo a elevação das costeletas. Dos
 22 pacientes submetidos à ritidoplastia secundária, 8 necessitaram de procedimento para baixar as costeletas.
 Não houve caso de apagamento do tragus em nossa estatística, pois preconizamos sutura sem tensão e
 desengorduramento dele quando usamos incisão atrás do mesmo.
 A sutura contínua circular mostrou-se bastante eficaz na prevenção da “orelha presa”, já que não houve casos desta
 deformidade no pós-operatório.
 Tivemos em 7 pacientes cicatrizes retroauriculares inestéticas, decorrentes de diversos fatores como hematoma pós-
operatório e processo de cicatrização inerente à paciente.

DISCUSSÃO: Índice

Neste trabalho foi possível notar que não há uma técnica nem uma incisão única para todos os casos. Priorizamos o
 tratamento das estruturas profundas à retirada de pele excessiva. Acreditamos que um bom tratamento interno,
 aliado a uma tração vertical e à retirada de pele de forma comedida, minimizam as chances de uma face com
 estigmas. 
 Não existe consenso acerca da localização da incisão no tragus, o importante é não distorcer nem alterá-lo.
 Nos pacientes em que foi realizado o face-lift com cicatriz reduzida a crítica que se faz diz respeito à dificuldade de
 administração da pele atrás do lóbulo e ao pregueamento cutâneo que pode permanecer por 2 a 3 meses,
 acomodando-se após esse período.

CONCLUSÃO: Índice

Para prevenir ou minimizar os estigmas temos que atentar para alguns detalhes, porém o principal que concluímos é
 que a mudança no sentido da tração, de lateral para vertical, a priorização do tratamento das estruturas profundas e
 a ausência de tensão nas suturas, conferiu aos pacientes uma face mais harmoniosa e minimizou a ocorrência dos
 estigmas.
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IMAGENS:

Figura 1

Reprodução esquemática das incisões retroauriculares mais utilizadas em nosso serviço. A verde é a incisão de
 McKinney, mais alta, sendo a nossa preferência. A incisão azul é a preconizada por Pitanguy. A incisão vermelha,
 mais baixa reservamos para os tabagistas.

 

Figura 2



Reprodução esquemática do triângulo de compensação, abaixo da costeleta, para prevenir a ascensão desta.

 

Figura 3



Reprodução esquemática da incisão sinuosa ao redor da orelha, importante para que a cicatriz final fique menos
 perceptível.

 

Figura 4



Reprodução esquemática da cicatriz reduzida utilizada em pacientes que não necessitem de tanta tração cervical.

 

Figura 5



Pré-operatório e pós-operatório de 4 meses

 

Figura 6

Pré-operatório e pós-operatório de 5 meses.
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INTRODUÇÃO: Índice

Durante muitos anos, as discussões técnicas em blefaroplastia inferior limitavam-se ao plano de descolamento da
 pálpebra (cutâneo ou miocutâneo). Esta cirurgia, embora gratificante, pode gerar pequenas alterações anatômicas
 que estão intimamente relacionadas com alterações funcionais pós-operatórias, como ectrópio e esclera aparente. O
 objetivo deste trabalho é demonstrar o tratamento cirúrgico e a adequação deste procedimento às indicações
 precisas, visando resultados mais completos, com menor morbidade e baixa incidência de complicações.

MATERIAL E MÉTODO Índice

No período de janeiro a julho de 2007, realizamos blefaroplastia inferior em doze pacientes (dez do sexo feminino e
 dois do sexo masculino). Em todos aplicamos a tática operatória do “no touch”, sendo que em seis pacientes
 realizamos a cantopexia à Flowers adicionalmente. Todas as cirurgias foram realizadas no centro cirúrgico, após
 avaliação clínica criteriosa e com a presença do anestesiologista, sob anestesia local com sedação.

RESULTADO(S): Índice

Nos doze casos operados não observamos nenhuma queixa em relação a esclera aparente ou ectrópio. Em uma
 paciente que apresentava as rítides periorbitárias mais evidentes, foi necessária uma revisão cirúrgica, realizada
 através de uma incisão de 1,0 cm além do canto externo do olho, descolamento da pele, sem descolar o músculo, e
 ressecção do excesso de pele com rotação axial deste retalho. Não foi observado nenhum caso de assimetria.

DISCUSSÃO: Índice

De acordo com a literatura podemos citar a experiência, estatística e a evolução técnica pessoal de vários autores
 que surgem como referência na cirurgia óculo-palpebral como Jelks, Flowers, Hamra, Mc Cord e Codner, Hester,



 Aiache, Ramirez e outros. Entre nós, Lessa e cols., demonstraram em um estudo que a blefaroplastia inferior
 transcutânea, pode levar a alterações anatômicas da fenda palpebral em até 95% dos casos. Baseados nestes
 estudos e na experiência em nosso Serviço, optamos pela blefaroplastia transconjuntival na maioria dos casos.

CONCLUSÃO: Índice

Trabalhando na região periorbitária, sentimos a necessidade de estudar, de forma mais ampla, a anatomia e a
 fisiologia envolvidas na realização da blefaroplastia inferior. Entendemos que a associação de técnicas e táticas
 operatórias; dentre elas, a via transconjuntival, o “no touch”, e a cantopexia, são ótimas opções na região orbitária,
 em casos indicados, trazendo benefícios estéticos e funcionais.
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Figura 1

Topografia da pálpebra

 

Figura 2



Acesso transconjuntival

 

Figura 3

“No touch”

 

Figura 4



Cantopexia à Flowers
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INTRODUÇÃO: Índice

Durante muitos anos, a blefaroplastia superior se resumia invariavelmente pela retirada parcial de pele, músculos e
 bolsas gordurosas, configurando um tratamento compartimentalizado e pouco diferenciado para cada caso. O
 objetivo deste trabalho é mostrar o aprimoramento de técnicas em blefaroplastia superior, visando a maior
 individualização por casos, e melhores resultados estéticos e funcionais desta região.

MATERIAL E MÉTODO Índice

Realizamos a cirurgia de blefaroplastia superior em doze pacientes com associação de dois detalhes técnicos: o ponto
 de fixação da aponeurose do músculo levantador da pálpebra ao ligamento de Whitnall e o tratamento das bolsas
 gordurosas evitando o A-frame.

RESULTADO(S): Índice

As pacientes evoluíram satisfatoriamente, com boa definição do sulco palpebral e ausência de encoxe na porção
 medial da pálpebra superior (A-frame).

DISCUSSÃO: Índice

A evolução da blefaroplastia superior surge com o conhecimento anatômico mais abrangente e amplo de toda região
 periorbitária. Este conhecimento é imprescindível na busca por melhores resultados e na maior adequação das
 indicações cirúrgicas. Empregamos estes dois detalhes técnicos por julgarmos serem enriquecedores no resultado
 das blefaroplastias superiores de pacientes selecionadas, que não possuíam o sulco palpebral bem marcado e que já
 apresentavam certa depressão ou pouco abaulamento da gordura orbitária visível na porção medial da pálpebra
 superior. Para o ponto de fixação da aponeurose levantadora ao ligamento de Whitnall nos baseamos em Glenn



 Jelks5. Temos conhecimento do ponto de fixação transcutâneo (pele – aponeurose levantadora – pele), descrito por
 Mc Cord2, mas nossa opção técnica é atualmente pelo ponto de Jelks.

CONCLUSÃO: Índice

Concluímos que as duas táticas operatórias apresentadas se mostram eficazes no que se propõem e complementam a
 cirurgia de blefaroplastia superior, delineando melhor o sulco palpebral de pacientes com pouca definição do mesmo,
 inclusive conseguindo uma menor retirada de pele e evitando o aspecto de moldura em forma de “A” da porção
 medial da pálpebra superior.
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Figura 1

Larrabee Músculo levantador da pálpebra superior com sua aponeurose levantadora e o ligamento de whitnall

 

Figura 2



Divina proporção ou proporção-ouro

 

Figura 3

Badin

 

Figura 4



Evitando o A-frame

 

Figura 5

Ponto de fixação da aponeurose do músculo levantador da pálpebra ao ligamento de Whitnall

 

Figura 6



Pré e pós operatório de blefaroplastia superior de frente

 

Figura 7

Pré e pós operatório de blefaroplastia superior de perfil
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INTRODUÇÃO: Índice

A aplicação dos retalhos musculares e miocutâneos na Cirurgia Plástica, associados à técnica microcirúrgica,
 possibilitou grandes avanços na Cirurgia Reparadora. Com a familiarização dos retalhos e o conhecimento da
 anatomia, o cirurgião plástico é capaz de restaurar a forma e função em praticamente qualquer região topográfica.
 Isto modificou a abordagem e as indicações cirúrgicas nas ressecções oncológicas e nos grandes traumas.
 Em 1973, Daniel e Taylor divulgaram a primeira transferência de retalho microcirúrgico (grande omento).
 Ainda durante a década de 1970, Vasconez, Mathes, Nahai, McCraw, entre outros, descreveram os principais
 retalhos musculares, amplamente utilizados até hoje.
 A década de 1980 foi marcada por modificações e refinamentos das técnicas previamente descritas e por estudos
 anatômicos e experimentais. Foram descritos retalhos de fluxo reverso, retalhos neurovasculares e retalhos venosos
 durante esse período.
 A restauração da forma é vital no sucesso do procedimento reconstrutivo. A preocupação do cirurgião plástico não
 pode se restringir somente à quantidade de tecido na confecção do retalho. É necessário atingir um equilíbrio entre
 forma, função de área receptora, deformidade e morbidade de área doadora.

OBJETIVO: Índice

O objetivo é demonstrar e discutir algumas opções de retalhos em dois casos de reconstrução de tórax. Foram
 utilizados retalhos miocutâneos de m. reto abdominal e de grande dorsal, associado ao metacrilato e tela de
 polipropileno. Em ambos os casos, as ressecções foram decorrentes de neoplasia, pulmonar e implante metastático
 ósseo, respectivamente.
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1. Carreirão S. Cirurgia Plástica. In: Ishida LH(ed.). Retalhos musculares e perfurantes. São Paulo: Atheneu, 2005;
 21:175-83.
 2. Mélega JM. Cirurgia Reparadora de Tronco. In: Alves JCR(ed.). Reconstrução da parede torácica. Rio de Janeiro:
 Guanabara Koogan, 2004; 25:229-41.
 3. Resende Alves JCR, Almeida Filho FE, Silva Filho AF, Siqueira IMG. Reconstrução da parede torácica. In: Petroianu
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IMAGENS:

Figura 1

Área a ser coberta após exérese do tumor.

 

Figura 2

Pós operatório imediato.

 

Figura 3



Diérese de pele.

 

Figura 4

Preparo do retalho.

 

Figura 5



Retalho na área doadora.

 

Figura 6

Sutura dos retalhos: reto abdominal e grande dorsal.
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INTRODUÇÃO: Índice

O xantelasma palpebral e o mais comum xantoma cutâneo e apresenta-se tipicamente como placas amareladas nas
 pálpebras. O diagnostico e clinico e na maioria dos casos não há nenhuma causa sistêmica, podendo, contudo, estar
 associado a uma dislipoproteinemia, mais freqüentemente à hipercolesterolemia familial com níveis elevados de
 colesterol e LDL. As razões para seu tratamento são estéticas, contudo, o índice de recorrência pos-operatoria
 mediata (< 1 ano) ainda e um desafio para as técnicas cirúrgicas. Para o cirurgião plástico ‘e importante a indicação
 de tratamento cirúrgico3 de acordo com o tamanho, localização, comorbidades e evolução, assim como a opção pela
 associacao ou não a blefaroplastia2 e a procedimentos ancilares1. A cirurgia ainda ‘e a base para o tratamento do
 xantelasma palpebral.

OBJETIVO: Índice

Avaliar as indicações para cirurgia do xantelasma palpebral, suas principais técnicas, enfatizando blefaroplastia
 inferior reversa, resultado estético em 1 ano, e o índice de recidiva a longo prazo.

MATERIAL E MÉTODO Índice

Modelo: retrospectivo. No período de 5 anos (2001 a 2005) foram tratados 30 pacientes portadores de xantelasma -
 28 mulheres e 2 homens, com idades entre 24 e 76 anos, em sua maioria seguidos por 1 a 4 anos, divididos em
 grupos de acordo com a técnica cirúrgica empregada, presença de dislipedemia, tempo de evolução, tamanho e
 numero das lesões de lesões. Houve avaliação do resultado estético em 1 ano e seguimento tardio para identificar
 recidivas. O seguimento pós-operatório apresenta documentação fotográfica nos casos analisados. São apresentados
 dois casos clínicos.

DISCUSSÃO: Índice

Dos pacientes analisados, a maioria obteve resultado estético ótimo; independentemente do grupo estudado na
 avaliação inicial de 1 ano. Existiram complicações mediatas como hipocromia (17 %) e recidivas precoces (8 %)
 nenhum caso, porem, de ectrópio. Houve recidiva tardia (>1 ano) em 13 % contrariando a literatura quanto ao
 tempo de recrudescimento das lesoes1 e, principalmente, em associação com dislipidemias, tempo e tamanho das
 lesões. Todas as recidivas foram tratadas com procedimentos ancilares.

CONCLUSÃO: Índice



A cirurgia do xantelasma palpebral apresentou bons resultados e melhora da qualidade de vida, com baixa incidência
 de complicações, indepente do fototipo do paciente. Importante o acompanhamento em longo prazo para detectar
 recidivas as quais podem ser tratadas com procedimentos complementares. Destaca-se a importância da avaliação
 do perfil lipídico pré-operatório e controle pós-operatório.
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Figura 1

Feminino, 40 anos, fototipo III, Pré-operatorio xantelasma palpebral superior esquerdo > 2mm e inferior bilateral > 4
 mm há 2 anos. Hipercolesterolemia

 

Figura 2



Trans-operatorio de blefaroplastia superior clássica (marcação) e blefaroplastia inferior reversa (retalho descolado e
 ressecado)

 

Figura 3

Resultado de 1 ano pos op (notar a perfeita miimetizacao das cicatrizes)

 

Figura 4



Feminino ,42 anos, fototipo V. Pré operatório xantelasma palpebral superior Esquerdo > 4 mm e inferior esquerdo há
 4 anos

 

Figura 5

Pos-operatorio tardio 2 anos de blefaroplastia superior modificada e inferior reversa unilateral a esquerda. Notar a
 não recidiva e qualidade da cicatriz
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INTRODUÇÃO: Índice

Nas reconstruções mamárias, o cirurgião vê-se estimulado a desenvolver soluções a partir das exigências das
 pacientes por um resultado melhor, mais simétrico e com menores estigmas, sendo as limitações condicionadas à
 maior ou menor extensão da mastectomia. O foco principal é a modelagem de uma neo-mama adequada ao biotipo
 da paciente e, frequentemente, não é dada a devida atenção à depressão infra-clavicular e/ou a ausência da prega
 axilar anterior (Figs 1e 2), que está presente em muitos casos
 Em climas quentes como o nosso, é particularmente difícil conviver com este tipo de deformidade que denuncia a
 mutilação subjacente, mesmo após a reparação com retalhos miocutâneos ou expansão cutânea.
 Os implantes semilunares pré fabricados (complementares) para reconstruir a parede axilar e a depressão infra
 calvicular, são de fácil utilização e reconstituem bastante bem a anatomia local além de trazer benefícios funcionais
 ao desfazer a aderência cicatricial geralmente existente entre a pele e o plano profundo. Existem em várias
 dimensões e volumes e, se necessário, pode ser usado mais de um implante no mesmo local ou em locais diferentes
 (fig 4).

Índice

Realizamos a inclusão dos assim chamados Implantes Mamários Complementares de forma semilunar, da marca
 Silimed ®, em 06 pacientes do sexo feminino, com idade entre 34 e 75 anos, submetidas à reconstrução mamária
 pós mastectomia com retalho miocutâneo do reto abdominal e do grande dorsal. Utilizamos um implante em quatro
 pacientes e dois implantes, em duas. Os volumes variaram de 20 a 120 ml. A via de acesso foi pela cicatriz da
 reconstrução mamária justapondo-se o plano de dissecção à musculatura peitoral remanescente ou ao gradil costal,
 com objetivo de deixar a maior espessura possível de tecido subcutâneo.

RESULTADO(S): Índice



Não houve qualquer complicação na realização do método. Após 5 anos permanece a projeção e não observamos
 contratura capsular (figs: 2,3,5,6).

DISCUSSÃO: Índice

Há poucas referências bibliográficas sobre técnicas de correção da depressão infra-clavicular e quase todas visam o
 tratamento da síndrome de Poland (Gatti, Hodgkinson, Marks). Embora o resultado das reconstruções mamárias bem
 conduzidas tragam grande satisfação às pacientes, muitas se queixam da falta da parede axilar anterior e da região
 infraclavicular, que torna-se visível em vestes mais decotadas. Acreditamos que sua correção deva fazer parte dos
 processos de reconstrução.
 A utilização de enxertos de gordura é uma possibilidade. Este procedimento, porém, necessita de área doadora com
 volume de gordura suficiente. Há vários inconvenientes no método: impossibilidade de prever o percentual de
 integração, necessidade de vários procedimentos para completar o preenchimento da depressão e, nas seqüelas de
 mastectomia, possíveis “imagens suspeitas” nas mamografias ou exames de controle, devido a áreas de liponecrose
 em meio ao tecido enxertado. 

CONCLUSÃO: Índice

A inclusão de implante de silicone gel pré-fabricados propicia um método simples de fácil execução, resultado
 previsível, em único tempo cirúrgico.
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Figura 1



Depressão prega axilar anterior pós mastectomia – Pré operatório

 

Figura 2

Depressão infraclavicular pós mastectomia

 

Figura 3



Pós operatório com 05 anos de colocação de implante complementar em região infraclavicular

 

Figura 4

Colocação de implante complementar em região infaclavicuar e prega axilar anterior

 

Figura 5



Pós operatório com 02 anos de colocação de 02 implantes complementares prega axilar anterior – vista frontal

 

Figura 6

Pós operatório com 02 anos de colocação de 02 implantes complementares – vista obliqua.
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INTRODUÇÃO: Índice

Reconstruções de defeitos de partes moles na mão constituem grande desafio aos cirurgiões plásticos em decorrência
 de sua complexa funcionalidade e delicados aspectos anatômicos. Esse trabalho se propõe a analisar o retalho
 fasciocutâneo interósseo posterior no tratamento de lesões de mão, destacando suas vantagens frente outros
 métodos de reconstrução.

MATERIAL E MÉTODO Índice

O retalho interósseo posterior é um retalho fasciocutâneo irrigado por ramos perfurantes septocutâneos emergentes
 da a.interóssea posterior que é revestida por septo fascial entre o m.extensor ulnar do carpo e m.extensor do dedo
 mínimo. Tem sua indicação no tratamento de lesões do terço distal do antebraço, pulso e mão, especialmente
 grandes lesões que não permitem utilização de simples enxertos de pele. Paciente com contratura cicatricial crônica
 em região palmar/tenar de mão direita vítima de acidente de trabalho há 15 anos, apresentando grave restrição na
 oposição e contra-posição do polegar. Optou-se pela utilização de um retalho que permitisse a cobertura cutânea de
 modo adequado deste defeito. No intra-operatório foi feita dissecção da região palmar direita lesionada sob
 garroteamento, com posterior dissecção do retalho fasciocutâneo interósseo posterior e transposição do mesmo por
 túnel subcutâneo à região palmar. Foi associado ao retalho um alongamento do tendão do m.flexor longo do
 polegar.previamente encurtado por fibrose. A área doadora foi tratada com enxerto de pele parcial e o polegar
 direito mantido com imobilização por fio de aço por 1 mês.

RESULTADO(S): Índice

O retalho interósseo posterior se mostrou um retalho com ótima vascularização sem necrose, infecção local ou edema
 grave no pós-operatório. O paciente apresenta até o pós-operatório de 2 meses grande ganho na movimentação do



 1º.dedo de mão direita com boa melhora funcional na amplitude de oposição e contra-oposição do mesmo. A área
 doadora foi coberta com enxerto de pele parcial. Sessões de fisioterapia diária vem auxiliando nos ganhos funcionais
 pós-operatórios.

DISCUSSÃO: Índice

O retalho fasciocutâneo baseado na artéria interóssea posterior mostrou-se seguro por não comprometer a circulação
 remanescente da mão (ao contrário dos retalhos baseado nas aa. radiais e ulnares); permitir a cobertura de grandes
 lesões em terço distal de antebraço, pulso ou mão; ter baixo índice de complicações de acordo com a literatura
 existente e proporcionar bom ganho funcional/ estético sem grandes riscos. A presença da rede anastomótica carpal
 dorsal permite sua utilização mesmo em casos de lesão vascular extensa o que reforça sua versatilidade e eficiência.
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INTRODUÇÃO: Índice

O carcinoma de células de Merkel é uma neoplasia de pele rara, potencialmente agressiva, com elevadas taxas de
 disseminação locorregional e à distância. É uma doença com maior incidência em indivíduos do sexo masculino e
 relaciona-se a idade elevada. Os fatores de risco associados são exposição à luz solar, a arsênico e
 imunossupressão. É freqüente a presença de outros tumores associados, inclusive carcinoma espinocelular. Tem
 origem neuroendócrina e sua classificação se baseia em manifestações clínicas, dividindo-se em nível I:
 envolvimento cutâneo localizado (IA: ≤2cm, IB:>2cm); nível II: envolvimento linfonodal regional; nível III:
 metástases sistêmicas.

RELATO: Índice

Um paciente de 72 anos do sexo masculino apresentou uma lesão multinodular, eritematosa, com áreas de
 ulceração, em região de fúrcula esternal, medindo 98x53x17 milímetros, com crescimento rápido e história de
 evolução da lesão em dois meses. Foi submetido a exérese da lesão em março de 2007, com margens (lateral e
 profunda) de um centímetro, com fechamento primário. Após três semanas foi submetido a ampliação de margens
 (três centímetros) e enxertia de pele parcial, uma vez que o exame anatomopatológico concluiu que a lesão tratava-
se de carcinoma de células de Merkel. O paciente não apresentava evidências clínicas de disseminação locorregional.
 Como antecedente pessoal, já havia sido realizada a exérese de lesões compatíveis com carcinoma espinocelular em
 regiões frontal e temporal direita. O paciente encontrava-se em corticoterapia devido a uma bronquite,
 demonstrando, portanto, relativo grau de imunossupressão.

RESULTADO(S): Índice

O paciente apresentou boa evolução clínica pós-operatória, sem sinais de recidiva local, disseminação locorregional
 ou metástases à distância.



DISCUSSÃO: Índice

O caso relatado foi classificado em nível IB, conforme a literatura, em virtude de suas dimensões e do fato de não
 haver disseminação locorregional ou hematogênica. O fator prognóstico mais importante na sobrevida e
 desenvolvimento de metástases à distância é a presença de invasão linfática, o que não foi observado neste caso. A
 utilização de radioterapia está associada ao aumento no período livre de doença e ao aumento na sobrevida, não
 sendo realizada nesse caso.

CONCLUSÃO: Índice

A história natural do carcinoma de células de Merkel é variável e dependente do nível da doença em sua
 apresentação. A cirurgia para exérese da lesão com margens amplas e a aplicação da radioterapia estão envolvidas
 num melhor prognóstico dos pacientes envolvidos.
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INTRODUÇÃO: Índice

Desde o início da Cirurgia, o grande sonho do homem era desenvolver uma substância que pudesse ser usada como
 selante e que pudesse colar os tecidos e diminuir a necessidade de fios, pontos e suturas. A cola de fibrina surgiu
 como uma alternativa e vem evoluindo na sua obtenção e utilização, permitindo grandes avanços na Cirurgia
 Plástica.
 A primeira cola desenvolvida que se tem notícia foi criada por Bergel, em 1909, que usava fibrina como adesivo
 biológico. Em 1940, Young e Medawar começaram a testar a fibrina sob a forma de cola e em 1944, Tidrick e Warner
 usaram a fibrina para fixação de enxerto. 
 Em 1987, Marchac começou a utilizar a cola aerosol em pacientes submetidos à face lifting, obtendo resultados
 favoráveis e antecipando algumas vantagens observadas por ele mesmo, mais tarde, em 1994, quando realizou um
 estudo com casuística maior e detectou a diminuição do número de complicações em pacientes operados sem a
 colocação de drenos.
 Desta forma, a obtenção e utilização da cola de fibrina se apresentam como uma proposta que pode auxiliar na
 evolução de cirurgias reparadoras e estéticas e proporcionar tratamentos com menor morbidade e complicações.

OBJETIVO: Índice

O objetivo deste trabalho é fazer uma revisão da literatura, descrevendo toda a evolução na produção desse material
 biológico adesivo. A partir da revisão, o trabalho compara as formas de obtenção da cola de fibrina, discute suas
 várias possibilidades de utilização e busca novas opções para seu uso. É parte integrante de uma pesquisa que está
 sendo desenvolvida no Serviço de Cirurgia Plástica do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, em conjunto
 com o Serviço de Hemoterapia, também na UFRJ. Algumas das novas técnicas de desenvolvimento e obtenção da
 cola também são apresentadas e fazem parte do projeto.

REFERÊNCIA(S) BIBLIOGRÁFICA(S) OU BIBLIOGRAFIA: Índice

1. Radosevich M, Goubran HA, Burnouf T. Fibrin Sealant: Scientific Rationale, Production Methods, Properties and
 Current Clinical Use. Vox Sang. 1997;72:133-143.
 2. Marchac D, Sàndor G. Face lifts and Sprayed Fibrin Glue: an outcome analysis of 200 patients. British Journal of
 Plastic Surgery 1994;47:306-309.
 3. Fezza JP, Cartwrigt M, Mack W, Flaharty P. The Use of Aerosolized Fibrin Glue in Face Lift Surgery. Plastic and
 Reconstructive Surgery 2002;110(2):658-664.



RECONSTRUÇÃO EM CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO. OPÇÕES DE
 RETALHOS MICROCIRÚRGICOS.

|  INTRODUÇÃO  |  MATERIAL E
 MÉTODO  |  RESULTADOS  |  DISCUSSÃO  |  CONCLUSÃO  |  BIBLIOGRAFIA  |

AUTOR:

RODRIGO TANUS BARREIROS

ENDEREÇO DO AUTOR:

Rua Otto Boehm, 636, América CEP: 89201-700 Joinville – SC

CO-AUTOR:

RICARDO EDSON YAMAMOTO

DESCRITOR(ES):

RECONSTRUÇÃO, CABEÇA, PESCOÇO

INTRODUÇÃO: Índice

Em reconstruções de cabeça e pescoço, principalmente após exérese de tumores, freqüentemente nos deparamos
 com defeitos complexos, ou seja, aqueles que envolvem várias estruturas. Considerando que as opções para
 reconstrução são muitas vezes ineficientes considerando um ponto de vista funcional, estabelecemos uma rotina que
 se utilizam três tipos de retalhos microcirúrgicos, radial do antebraço, fibular e ântero – lateral da coxa com o
 músculo vasto lateral, visando a melhora na reabilitação desses pacientes.

MATERIAL E MÉTODO Índice

No período entre 2006 e 2007, realizamos reconstrução em 20 pacientes, sendo 4 do sexo feminino, e 16 do sexo
 masculino, com diagnóstico de carcinoma espinocelular ( 19 pacientes ), e tumor de células gigantes ( 1 paciente ).
 Utilizamos três tipos de retalhos microcirúrgicos: radial do antebraço para cavidade oral, língua e faringe,
 anterolateral da coxa com o músculo vasto lateral para defeitos da maxila, e fíbula para defeitos da mandíbula

RESULTADO(S): Índice

As complicações mais comuns inerentes a retalhos microcirúrgicos como trombose venosa e hematoma não foram
 observadas na nossa casuística de 20 casos.

DISCUSSÃO: Índice

A reconstrução dos defeitos de cabeça e pescoço apresenta diversas dificuldades, pois envolve estruturas importantes
 para fonação, deglutição e mastigação. Opções como retalhos locais ou mesmo pediculados a distância conseguem
 cobertura dos defeitos, porém com alguns déficits funcionais. A reconstrução microcirúrgica consegue melhor
 reabilitação funcional, e também menor morbidade nas áreas doadoras. Existem várias opções de retalhos, porém é
 importante estabelecer uma rotina, pois garante uma melhor consistência nos resultados.

CONCLUSÃO: Índice

Os retalhos microcirúrgicos para reconstrução em cirurgia de cabeça e pescoço representam uma grande alternativa
 para defeitos grandes e complexos, com baixo índice de complicações.
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RESUMO: Índice

O estudo demonstra a técnica proposta pelos autores na resolução de um quadro dramático de sequela pubiana pós-
traumática, causando assimetria pubiana e desconforto social, pela unilateralidade do jato urinário direto na coxa interna
 esquerda. O tratamento consistiu na confecção de um retalho na coxa interna, que após ser desepidermizado foi tubulizado
 e introduzido na intimidade do arcabouço cutâneo da labia major. A tática proporcionou além da simetrização anatômica
 com a lábia contra-lateral, também a medianização do jato urinário.

RELATO: Índice

Paciente de 20 anos portadora de assimetria pubiana pós-traumática há dois anos. Sua principal preocupação era que
 durante o ato micção o jato urinário saía lateralmente molhando a coxa interna esquerda. Isto lhe causava um desconforto
 social além do aspecto estético prejudicado pela assimetria dos grandes lábios.

OBJETIVO: Índice

O propósito dessa investigação é demonstrar uma alternativa no tratamento da assimetria do lábia major pós-traumático. A
 técnica consistiu no preparo de um retalho 
 Na coxa interna que foi desepitelizado e introduzido no arcabouço cutâneo pubiano.

MÉTODO Índice

Com o paciente em decúbito dorsal desenha-se um retalho localizada na coxa interna homo-lateral de aproximadamente
 3x10cm. O retalho é desepidermizado, tubolizado e introduzido na intimidade do arcabouço cutâneo do grande lábio
 remanescente, ancorando-o internamente.

RESULTADO(S): Índice

O pós-operatório transcorreu normalmente, resultando na simetrização pubiana e melhora funcional com centralização do
 jato urinário.



DISCUSSÃO: Índice

O uso de tecido autólogo é preferível em todas as circunstâncias. Neste caso, utilizamos um retalho que foi tubolizado após
 desepidermização e introduzido no arcabouço cutâneo remanescente. Como resultado obtivemos simetrização pubiana e a
 recuperação funcional com a centralização do jato urinário. Além disso o fechamento da área doadora promove uma
 elevação cutânea da coxa interna, rejuvenescendo esse segmento. Sendo assim os autores se questionam se não poderia
 esse procedimento ser indicado eletivamente nas pacientes com atrofia dos grandes lábios e flacidez da coxa interna, como
 soy acontecer no período pós-menopausa.
 Algumas alternativas á técnica utilizada seria a introdução de gordura e substâncias sintéticas. Mas, se de um lado a essa é
 questionada pela sua durabilidade, aquela têm seus inconveniente de reações com formação de granuloma e sensibilidade
 dolorosa.
 Portanto o retalho indicado poderia ser considerado no armamentário da especialidade.

CONCLUSÃO: Índice

O retalho tubular da coxa interna proposto para a simetrização vulvar proporciona volume da lábia major, constituindo-se
 numa opção de tecido autólogo útil na reconstrução vulvar.
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IMAGENS:

Figura 1

Detalhe da região pubiana onde se nota atrofia pós-traumática da vulva localizada na lábia major esquerda. O retalho da
 coxa interna a ser utilizado está demarcado.

 

Figura 2



Detalhe da seqüência cirúrgica trans-operatória.(Acima,esquerda): desenho do retalho na raiz da coxa; (Acima, direita):
 retalho desepitelizado e tubulizado;(Embaixo, esquerda): retalho parcialmente tunelizado na intimidade do arcabouço
 cutâneo da lábia major; (Embaixo, direita): retalho interposto no interior do túnel cutâneo pubiano.

 

Figura 3



Aspecto pré e pós–operatório com seguimento de seis do mesmo paciente. Note-se a boa simetrização pubiana e
 preenchimento da lábia major.
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RESUMO: Índice

Nesse estudo demonstra-se a tática encontrada pelos autores no tratamento da anomalia umbilical num paciente portadora da síndrome de
 Rieger. A estratégia baseia-se na delimitação fusiforme e sinuosa no sítio do umbigo original. A partir dessa projeção divide-se o umbigo
 anômalo em quatro retalhos descolando-os sob o plano dérmico centrifugamente. Os retalhos são aproximados ao plano do neo-umbigo,
 ressecados os excessos e suturados na parte interna do umbigo previamente delimitado. Nesta paciente obteve-se a anatomia do umbigo
 com sucesso. Desse modo, os autores sugerem esta abordagem em casos similares.

INTRODUÇÃO: Índice

A síndrome de Rieger é de etiologia desconhecida. A mutação mais comum ocorre no gene PITX2 no cromossoma 4. Postula-se que as
 anormalidades desta anomalia decorrem da migração ou diferenciação anormal de células da crista neural(1). Clinicamente os achados mais
 comuns são Gonodysgenesis – desenvolvimento anormal do ângulo da câmara anterior do olho, podendo desencadear glaucoma . Costuma
 está associada também a catarata, hipodontia e microdontia . A deformidade umbilical característica desta síndrome consiste de pele peri-
umbilical redundante, com o coto umbilical projetando-se externamente por vários centímetros(2). Como as alterações oculares e as dentais
 não são detectadas ao nascimento, o reconhecimento do coto umbilical anormal, o qual é característico dessa deformidade pode proporcionar
 o diagnóstico precoce e minimizar as seqüelas oculares e dentárias(3).

RELATO: Índice

Paciente de 20 anos acompanhada, que evitava expor seu abdome, devido anomalia umbilical congênita. Esta, se caracterizava por tumoração
 de 5 cm de diâmetro por um de altura, circular, simétrico, indolor, que não estava associado a herniação. O centro invagina-se para o
 umbigo. Além da alteração umbilical a paciente apresentava alteração da visão e dentárias, com diagnóstico de síndrome de Rieger. O
 ultrason da parede abdominal demonstrou integridade do sítio umbilical.

OBJETIVO: Índice

Os autores apresentam uma estratégia simples e eficaz –com abertura em quatro retalhos: “trevo de quatro folhas”, no tratamento da
 anomalia umbilical num paciente portador de síndrome de Rieger.

MÉTODO Índice

Desenha-se no centro o tamanho anatômico mimetizando um ¨S¨ de mais ou menos 1,5 cm. Incisa-se até o plano dérmico sobre os traços do
 desenho. A partir dessa incisão e externamente incisa-se 4 retalhos que são descolados e abertos mimetizando um “trevo de quatro folhas” .
 Incisa-se então na base da parte externa de cada retalho que é aproximado ao centro ressecando-se o tecido excedente. Sutura-se os bordos
 dos retalhos interno e externos, mas antes reduz-se os vértices superior e inferior longitudinalmente para redução do comprimento do
 umbigo.(Fig.1)

RESULTADO(S): Índice



A evolução pós-operatória ocorreu normalmente alcançando-se uma anatomia adequada do segmento umbilical(Fig. 2 e 3).

DISCUSSÃO: Índice

O umbigo possui uma importância vital na vida intra-uterina, constituindo uma porta entre a mãe e o feto. A medida que o feto ganha
 autonomia ao final do segundo mês da vida fetal, as conexões diminuem em importância e involuem. Distúrbios nesse processo pode resultar
 numa variedade de anormalidades, variando em intensidade até alterações que coloquem em risco a vida(4). Nesse estudo demonstramos
 uma tática simples para correção de uma variante benigna numa paciente portadora da síndrome de Riegel. A estratégia utilizada consiste em
 delinear internamente um traçado fusiforme sinuoso correspondente ao umbigo atrativo (5 ). A partir desta incisão mínima até o plano
 dérmico dividimos o retalho em quatro pólos, dissecando sob o mesmo plano dérmico centrifugamente. Avalia-se o excesso tecidual e
 resseca-se o excedente. Ao final os pólos superiores e inferiores são suturados em seu vértice, reduzindo-se sua projeção superior e inferior.
 Neste caso o resultado obtido aproxima-se de um umbigo de características anatômicas adequadas.

CONCLUSÃO: Índice

A tática usada na resolução nessa variante da anomalia umbilical do paciente portador de síndrome de Rieger recuperou adequadamente a
 anatomia do umbigo. O procedimento é simplificado com planejamento interno do broto umbilical e a partir deste, a abertura da anomalia em
 quatro retalhos.
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IMAGENS:

Figura 1

(Acima, esquerda). Detalhe da anomalia umbilical;(acima, direita) no centro o umbigo delineado num desenho fusiforme e sinuoso rodeado
 pelos quatro retalhos divididos e abertos centrifugamente;(embaixo, esquerda) os quatro retalhos são aproximados ao centro guiando a
 ressecção do excesso;(embaixo, direita) detalhe ao final da cirurgia, ressaltando-se o encurtamento do vértice superior e inferior encurtando
 o fuso umbilical.

 

Figura 2



Detalhe pré-operatório do segmento abdominal e do umbigo anômalo.

 

Figura 3

Detalhe do umbigo após um mês. Note-se a invaginação natural que proporciona uma naturalidade ao umbigo.

 

Figura 4



Detalhe do umbigo após cinco meses.
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DESCRITOR(ES):
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RESUMO: Índice

Repor a integridade tecidual nas unidades faciais malar e orbicular, as vezes se torna difícil devido falta de desenhos adequados de retalhos de vizinhança.
 Sendo assim,os autores apresentam detalhes de um retalho fascio-cutâneo desenhado sobre o contorno mandibular, com indicação na reparação das
 unidades faciais malar e hemi-lábio superior homo-lateral. O estudo é demonstrado em seis casos clínicos, onde o retalho proposto foi indicado com
 sucesso. O segmento pós-operatório variou de 2 a 5 anos.

INTRODUÇÃO: Índice

A reconstrução cutânea das unidades faciais com tecido de vizinhança ás vezes se torna problemático diante da topografia da lesão.O conceito dos retalhos
 angiossomáticos deu mais liberdade quanto a variação e amplitude de rotação tecidual(1). Nesse estudo, seis pacientes com alterações na unidade malar e
 ou lábio superior foram tratados com o retalho facial denominado mandibulo-malar. Nesta investigação, o planejamento do retalho é evidenciado de modo
 a tratar a área receptora preservando o sítio receptor. Detalhes geométricos focando princípios estéticos e funcionais são evidenciados em pacientes com
 idade de 17 a 50 anos.

TÉCNICA: Índice

Com o paciente consciente, a unidade malar a ser tratada é delimitada. O retalho mandibular é planejado preservando-se 1,5cm de tecido a partir da
 comissura labial distalmente. Deste ponto, desenha-se o retalho proximalmente paralelo ao contorno mandibular até 1cm da linha pré-auricular. Deste
 ponto, marca-se 4.5 cm distalmente. A partir dessa demarcação, uma linha infra-mandibular distando 1cm paralelamente a mandíbula em direção ao
 mento complementa o retalho terminando num triângulo, que não ultrapassa-se a linha sagital no seu vértice distal.(Figura 1). O descolamento é realizado
 cuidadosamente no plano sub-fascial, cuja dissecção e facilitada com infiltração com xilocaína 0,5% sem vasoconstrictor. Quando o expansor é utilizado,
 esta demarcação é realizada na sua retirada.

RELATO: Índice

Caso 1
 Paciente de 17 anos portadora de nevus pilosous congênito acometendo duas unidades faciais- malar e labial superior esquerdas. Planejou-se o retalho
 mandibulo-malar, previamente expandido com expansor Silimed® retangular 10x5x5 com 120 cc durante três semanas. A excursão do retalho para as
 unidades malar e labial permitiu a ressecção de todo nevus num único tempo cirúrgico. Duas outras etapas foram necessárias para refinamento
 cicatricial(Figura 2 e 3).

 Caso 2 
 Paciente de 25 anos, tabagista, portadora de malformação arteriovenosa na topografia da unidade malar e labial direita. Foi-lhe indicado o retalho
 mandibulo-malar previamente autonomizado por quinze dias. A rotação permitiu a ressecção de quase toda lesão em um único tempo cirúrgico. Pequenos
 refinamentos foram realizados para redução da lesão(Figura 4) 

 Caso 3
 Paciente de 50 anos com retardo mental e portador de malformação arterio-venosa na topografia de três unidades faciais- malar, labial superior e
 palpebral inferior esquerdas.
 Indicou-se o retalho mandibulo-malar com 15 dias de autonomização e com alcance nas proximidades da pálpebra esquerda. A amplitude do retalho
 permitiu a ressecção da lesão com mínima seqüela da área doadora. Neste caso a unidade labial foi tratada com retalho de Abbé(Figura 5).

OBJETIVO: Índice



Corrigir uma ou mais unidades faciais se torna difícil diante da necessidade de se obter tecido com as mesmas qualidades do lado contralateral. O propósito
 desse estudo é demonstrar a aplicabilidade de um retalho planejado ao longo da linha mandibular, capaz de tratar as unidades malar e labial no mesmo
 tempo cirúrgico.

MÉTODO Índice

No período de 10 anos, seis pacientes com idade entre 15 a 50 anos foram operados pela mesma equipe cirúrgica. No total uma a três unidades faciais
 estavam acometidas. A unidade malar estava presente em todos os pacientes, com predominância do sexo feminino. As alterações congênitas- mal-
formação arterio-venosa e nevus pilosous foram as principais etiologias. Em todos os casos foram aplicados o retalho mandibulo-malar rodado para a
 unidade malar. Em dois casos usou-se o expansor cutâneo previamente(Tabela 1).

RESULTADO(S): Índice

Em todos os pacientes o retalho manteve sua integridade, sem compromentimento vascular. No primeiro caso que indicamos o retalho, registramos
 hematoma no pós-opertatório, certamente desencadeado pelo uso inadivertido de ácido acetil salicílico após colocação do expansor.

DISCUSSÃO: Índice

A melhor opção para reparar lesões faciais é a utilização de tecido de vizinhança, observando-se as unidades anatômicas. Neste estudo, as alterações
 localizavam-se predominante em duas unidades faciais- a malar e a labial homo-lateral. O conceito dos retalhos faciais angiossomáticos aliada á ótima
 irrigação vascular da face, permite uma multiplicidade de retalhos com função estética e reconstrutiva. Desse modo, o retalho mandibulo-facial proposto
 pelos autores permite ótima cobertura das unidades malares e hemi-labial unilateral. Alguns parâmetros são importantes para respeitar a área doadora.
 Assim, deve-se deixar pelo menos 1,5cm de distância a partir da comissura labial e ir no máximo até 1cm paralelamente ao rebordo mandibular. Isto nos
 permite ter um retalho de 9 a 10cm de extensão por 3.5 a 4.5cm de largura. O fechamento do vértice do retalho em direção ao mento na área doadora,
 resulta numa pequena tração inferior da comissura bucal, que é compensada pela tração ascendente do retalho, quando transposto para a unidade malar.
 Nos casos de pacientes jovens com pouca flacidez, o expansor utilizado previamente permite ampla excursão e certamente melhor cobertura das unidades
 a serem tratadas, como no caso 1(Fig. 2 e 3). Já no adulto, com presença de flacidez tecidual, o uso do expansor pode ser dispensado(Fig. 4). No caso 3,
 um paciente com 50 anos e flacidez cutânea, optou-se priorizar a unidade palpebral e repor com retalho de Abbé a unidade labial, devido a profundidade
 da lesão(Fig.5). Contudo, a autonomização foi utilizada com o objetivo de melhorar a nutrição tecidual e prevenir qualquer insucesso num retalho inviável.
 Outro aspecto técnico a salientar, é a infiltração tumescente do retalho, sem a utilização de vasoconstritor, que permite um plano de descolamento logo
 acima do SMAS.Evidentemente, que após o tempo principal, há necessidade de pequenos refinamentos, que podem ser realizados ambulatorialmente.
 Além disso, as cicatrizes resultantes coincidem com linhas de expressão naturais ou podem ser camufladas facilmente. Mas, a possibilidade de se obter
 uma pele com as melhores qualidades na face, especialmente na região malar e labial, justifica a indicação do retalho mandibulo-malar apesar de suas
 disvantagens. Isto é marcante nas lesões congênitas, onde as tecnologias disponíveis- como laser-terapia, são contra-indicadas. Além disso o retalho
 proposto é superior ao cervical bilobado, quando indicado no tratamento das unidades malares e orbiculares(2). Bem como têm a vantagem sobre os
 retalhos de avançamento baseados anteriormente ou posteriormente(3). Além do mais pode reduzir etapas cirúrgicas especialmente no adulto(4). A
 cicatriz na área doadora posiciona-se quase paralela a linha mandibular, sem compromentimento desta região.

CONCLUSÃO: Índice

O retalho facial mandibulo-malar sugerido pelos autores, pode ser indicado com sucesso no tratamento reparador de lesões superficiais localizadas nas
 unidades faciais malar e labial.

REFERÊNCIA(S) BIBLIOGRÁFICA(S) OU BIBLIOGRAFIA: Índice
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IMAGENS:

Figura 1



Casos clínicos

 

Figura 2

(Visão lateral).Desenho esquemático demonstrando os parâmetros do retalho mandibular.

 

Figura 3



(Visão oblíqua) do mesmo retalho

 

Figura 4

Aspecto trans-operatório do retalho descolado e transposto após retirado do expansor para reparar as unidades malar e labial.

 

Figura 5

Aspecto pré e pós-operatório de 5 anos de paciente portadora de nevus pilosous complexos atingindo duas unidades faciais.

 

Figura 6



Paciente de 26 anos portadora de malformação arteriovenosa na topografia de duas unidades faciais. Visão pré operatória, de seis meses após e dois anos.

 

Figura 7

Paciente de 50 anos, portador de malformação arteriovenosa complexa atingindo três unidades faciais. Na recuperação da unidade labial utilizou-se o
 retalho de Abbé.
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INTRODUÇÃO: Índice

The aim of this study is to demonstrate an alternative closed approach to treat prominent ear, without skin resection,
 performed through a single 5-8mm incision located on the external border of the helix at the exit of the posterior
 crura. The strategy is delineated by anterior and posterior global undermining of the auricular skin over the anti-
helix and the concha; controlled anterior anti-helix rasping with stabilization of the antihelical row using trans-
cutaneous stitches, and resection of the hypertrophic concha according the “conchal show” principles.1 Considering
 the minimum access, preservation of the auricular structure and the closed modelation of the auricular cartilage, the
 term Endotoplasty is proposed for this procedure. (Fig. 1)

Índice

The surgery was performed on 342 patients ( 214 female and 128 males, mean age 22.7 years), and included 328
 bilateral and 14 unilateral cases(n=670 ears), over a period of five years. The data was classified according to the
 gradation proposed by the Egloff et all.2 Based on this classification, 178 patients belonged to the type I(altered
 anti-helix associated with conchal hypertrophy), 6 patients to the group II( hypertrophied concha and normal anti-
helix), 132 to the group III(altered anti-helix, normal concha), and another 26 to the group IV (association with one
 of the former variation with a lateral lobe).

RESULTADO(S): Índice

A balanced external ear configuration was achieved in majority of the cases.3 A smooth antihelix surface was
 consistently achieved with few complications. The most frequent complication was sinus formation around the knots
 of the trans-cutaneous stitches and occurred in 12 patients(3,5%). This inconvenience reduced dramatically, when
 the stitches were done with either unabsorbable 5-0 clear nylon (Ultralon®- Biosut-MG) or absorbable 5-0
 PDS(Sommerville-Eticon®). Moderate asymmetry were present in 5 patients (1,4%). It was correct utilizing the



 same strategy. Hematoma occurred in 3 patients(0,8%). No infection or pathologic scar were registred. The mean
 follow-up period ranged from six months to five years.(Fig. 2) 
 In order to measure the patient satisfaction, the Caouet-Laberge et all.4 questionnaire was applied. 98% of the
 patients scored to be very satisfied or satisfied.

DISCUSSÃO: Índice

In this investigation, a closed method to correct the prominent ear is evaluated. The entire procedure can be
 performed through a single 5-8mm incision located on the external border of the helix and the exit of the posterior
 crus. The strategy starts with mandatory tumescent infiltration, to facilitate the undermining over the anti-helix and
 the concha, both in front and behind the ear. The cartilaginous mold stays free to be sculptured. The global
 schrinkage of the skin envelope contributes to the medianization of the auricle, making skin resection unnecessary.5
 The instrumentation is composed of a skin descolator, one direction thin rasp, (similar to the one utilized to
 undermining and smooth the nasal dorsum) and one full curved 15cm Fomon pair of scissors . Eletrocautery is not
 utilized. The surgeon can accomplish the whole treatment without auxiliar. 
 Although not within the scope of this study, histological analysis before and after controlled sequence of rasping,
 demonstrated that only 30 to 40% of the auricular thickness is removed, and this promotes the best contra-lateral
 curvature according Stenström.6,7 The risk to transpose the cartilaginous layers causing irregular contouring is
 minimal, and it was not observed in any of our 342 patients (n= 670 ears).
 The hypertrophic concha present in the types I, II and IV had to be corrected in more than 60% of the auricles. To
 address this problem, we embodied the concept of “conchal show” advocated by Vermellian and cols. They analyzed
 100 patients with clinically normal ear, recording the ideal conchal width, which varied from 8 to 11mm. We
 considered conchal width of 10mm as the limit. The excess is resected in order to promote medianization of the
 auricula. (Fig.3)

CONCLUSÃO: Índice

 The closed approach, performed through a single small incision on the external border of the helix, at the union of
 the exit of the posterior crus, can correct effectively prominent ear types I, II and III of the Egloff grading. This
 strategy requires tumescent infiltration with anterior and posterior undermining of the auricula; controlled anterior
 scratching of the anti-helix with its stabilization using trans-cutaneous stitches and correction of the hypertrophic
 concha according the “conchal show” principles.
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Figura 1



-(Above,left) Schematic drawing showing the small surgical access utilized in this study to perform the closed
 strategy. The dotted lines demonstrate the extension of the anterior skin undermining. The arrows give the direction
 of the anterior rasp in order to achieve “C” shape resultant anti-helix - cranial strokes , starting from the lower part
 to the middle point of the anti-helix and from this site to the superior crura.(Above, right) Posterior undermining
 (dotted lines) using a Metzembaun scissors, leaves the conchal cartilage free to be trimmed;(Below, left) The correct
 amount of the hypertrophic concha is designed over the medial skin. A full curved 15mm Fomon pair of scissors is
 introduced, runs behind of the conchal cartilage and breaks the cartilage just under the inferior crura, connecting the
 anterior and posterior conchal spaces. The “conchal show”is observed, leaving 1 cm from the external border of the
 anti-helix roll to the concha. At this level a 5-0 nylon suture keep temporarily the detached skin again to the
 cartilage in order to prevent overesection. The convex side of the scissors faces the auditory canal and bites the
 medial part of the concha. The resection is completed with the convex side of the scissors facing the external border,
 at the 1cm limit. (Below, right) The semilunar cartilaginous piece is produced through the same incision with a kelly
 forceps. The rasp smoothed the remaining step closed the auditory canal. Finally, two transcutaneous stitches with
 the knots buried anteriorly at the triangularis fossa and under the inferior crura, stabilizes the anti-helical row.

 

Figura 2



A one year post-operative view of a 7 year-yold young girl with ethnic skin, with prominent ear grade I. The back
 view shows the good skin retraction, good ear medianization, without scar.

 

Figura 3



The small access utilized to the closed approach located on the external border of the helix at the junction of the
 superior crus of the anti-helix.
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INTRODUÇÃO: Índice

Em 1997, o Conselho Federal de Medicina publicou a Resolução n° 1482/97 3 que autorizava, a título experimental,
 em hospitais universitários, a realização de cirurgia de transgenitalização do tipo neocolpovulvoplastia, neofaloplastia
 e/ou procedimentos complementares sobre gônadas e caracteres sexuais secundários como tratamento dos casos de
 transexualismo. Cinco anos após, nova Resolução de nº 1652/2002 passou a autorizar a realização de cirurgia de
 transgenitalização masculino/feminino em hospitais públicos ou privados desde que seguissem um programa rígido
 de seleção realizado por uma equipe multidisciplinar. A versão feminino/masculino persiste reservada a hospitais
 universitários. 
 Apresentamos nossa experiência neste tipo de cirurgia.

CASUÍSTICA E MÉTODO Índice

De 1997 a 2007 foram atendidas dezessete pessoas, encaminhadas por outros Serviços do próprio Hospital ou
 indicadas pelas pacientes que já se encontravam em atendimento. Destas, quinze confirmaram a condição
 transexual, e uma, que foi encaminhada com a hipótese de hermafroditismo, foi afastada por ter trazido exames
 falsos. Do total de dezesseis transexuais, foram realizadas seis cirurgias, houve uma desistência, três abandonos,
 uma recusa de inclusão no programa por ser menor de idade, uma veio ao Programa já operada em outro país
 (visando laudo psiquiátrico para troca de nome), e quatro pacientes encontram-se na fila de espera. As pacientes
 operadas situavam-se na faixa de 25 a 40 anos com média de 31 anos.
 A cirurgia consiste numa modificação da técnica descrita por Edgerton, preparando-se um cilindro de pele cuja
 metade anterior é constituída pela pele peniana e a metade posterior por um retalho de base perineal. Um túnel é
 dissecado no espaço reto-vesical e suas paredes são revestidas pelo cilindro cutâneo invertido.
 O encurtamento da uretra é feito sob discreta tensão de forma a deprimir a parte central da base do retalho superior
 o que fará as partes moles em seu contorno simularem pequenos lábios.



 A pele da bolsa escrotal é modelada para reproduzir os grandes lábios que serão preenchidos com os tecidos dos
 cordões espermáticos. Ao final da cirurgia será colocado molde de espuma de borracha revestido por preservativo.
 O edema local costuma ser acentuado na primeira semana, mas não há referência a dor. A sonda vesical é mantida
 até o sétimo dia de pós-operatório e o molde deve ser usado durante pelo menos dois meses. Relações sexuais
 vaginais estão liberadas a partir deste período.
 Alguns meses após esta cirurgia pode ser feita a inclusão de próteses mamárias, caso a paciente assim o deseje.
 Outras cirurgias são ocasionalmente solicitadas, como rinoplastia, lipoaspiração e diminuição da projeção da
 cartilagem tireóide, com a finalidade de acentuar o aspecto feminino.

RESULTADO(S): Índice

(Figs. 1, 2, 3)
 Todas as pacientes se mostraram muito satisfeitas com a ablação da genitália masculina e com o aspecto estético na
 nova genitália. Em apenas um caso foi necessário encurtar um pouco mais a uretra que ainda fazia certa protusão
 entre os grandes lábios.

DISCUSSÃO: Índice

Paradoxalmente, é mais fácil construir uma genitália externa de características femininas durante a cirurgia de
 transgenitalização do que reconstruí-la em malformações ou doenças de pacientes do sexo feminino. A grande
 quantidade de tecido remanescente após o esvaziamento peniano e escrotal oferece excelentes condições para a
 construção de vagina e vulva, o que não ocorre em mulheres com alterações genitais.
 Em 1970, Edgerton 1 publicou técnica utilizando os tecidos do pênis e da bolsa escrotal para configurar uma
 genitália externa feminina. 
 No Brasil, as primeiras cirurgias de mudança de sexo foram realizadas por Roberto Farina, que publicou, em 1975, o
 livro Transexualismo: do homem à mulher normal através dos estados de intersexualidade e das parafilias 2. 

CONCLUSÃO: Índice

A técnica tem alguns tempos padronizados que não oferecem maiores dificuldades em sua execução e outros
 inteiramente dependentes das condições locais e da criatividade do cirurgião. Em casos selecionados, e com bom
 acompanhamento, contribui para melhoria das condições sócio-emocionais deste grupo de pacientes.
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Pré-operatório

 

Figura 2



Pós-operatório de 4 meses

 

Figura 3



Outro aspecto pós-operatório de 4 meses
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INTRODUÇÃO: Índice

Doença de Madelung, síndrome de Launois-Bensaude, lipomatose simétrica múltipla ou mesmo lipomatose simétrica
 benigna, são denominações semelhantes de uma desordem rara caracterizada pela deposição sem cápsula de tecido
 adiposo de forma múltipla e simétrica principalmente na face, pescoço e tronco.1,2. Há uma correlação alta com
 alcoolismo e com distúrbios metabólicos induzidos pelo álcool, assim como hiperuricemia, gota, doença hepática,
 polineuropatia, diabetes e hiperlipidemia. A doença pode estar vinculada à degeneração maligna do tecido lipídico ou
 até mesmo à maior incidência de neoplasias do trato aerodigestivo2,3. O predomínio nos indivíduos do sexo
 masculino é bastante evidente podendo variar de 15:1 a 30:11.

MATERIAL E MÉTODO Índice

E.F.G., 40 anos, masculino, branco. Atendido pelo serviço de Cirurgia Geral do HU / UFSC em agosto de 2006
 relatando desde os 34 anos apresentar aumento gradual de volume em regiões cervical tronco e braços
 bilateralmente. Negou doenças associadas e tabagismo, porém relatou etilismo. Punção aspirativa com agulha fina
 da massa em região cervical em fevereiro de 2003: negativo para malignidade. Tomografia computadorizada de
 região cervical em 2003 com achado de lipomatose cervical sem linfonodomegalias. Histórico de ter sido submetido
 há 2 anos a ressecção parcial da massa em região cervical na cidade de origem. Encaminhado para avaliação
 conjunta pelos serviços de Cirurgia de Cabeça e Pescoço e Cirurgia Plástica da mesma instituição.

RESULTADO(S): Índice

Paciente submetido em março de 2007 a cervicoplastia e envio do material para avaliação anatomopatológica.
 Procedimento realizado sem intercorrência e o laudo da peça demonstrou tecido adiposo maduro sem sinais de
 malignidade na amostra. Realizada braquioplastia em julho de 2007 e para o tecido excedente na região cervical
 optou-se por posterior lipoaspiração.



DISCUSSÃO: Índice

O tratamento para tal condição é cirúrgico (abordagem aberta e ou lipoaspiração), e é reservado para pacientes com
 deformidades estéticas, problemas psicológicos, ou disfunção aerodigestiva atribuída à compressão por parte do
 tecido adiposo. Recidivas são freqüentes e o tratamento clínico é ineficaz1,4. Para o paciente em questão as
 propostas cirúrgicas realizadas foram efetivas e demonstraram bom resultado.

CONCLUSÃO: Índice

Credita-se o etilismo como fator predisponente ao desenvolvimento do quadro e observou-se que o tratamento
 cirúrgico trouxe benefícios estéticos e, consequentemente, psicológicos ao paciente em questão.
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IMAGENS:

Figura 1

Pré-operatório (região cervical).

 

Figura 2



Pré-operatório (tronco e braços).

 

Figura 3

Trans-operatório demonstrando massa de tecido adiposo sem cápsula.

 

Figura 4



Três meses de pós-operatório (região cervical).

 

Figura 5

Pós-operatório imediato (Braquiplastia MSD)

 

Figura 6



Pós-operatório imediato (Braquiplastia MSE)
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INTRODUÇÃO: Índice

Os retalhos para reparar as sub-unidades nasais, necessitam as vezes de vários tempos cirúrgicos, para se conseguir
 a adequada anatomia do segmento nasal alterado.
 Recentes estudos com foco nos retalhos angiossomáticos, têm evidenciado a rica vascularização facial que permite
 planejamentos de retalhos com pedículos menores sem comprometer a vitalidade do tecido1. 
 O objetivo desse estudo é demonstrar a estratégia dos autores em tentar preservar o retalho nasal pós pseudo-
amputação traumática comprometendo as subunidades de dorso, alar unilateral e ponta. 

MATERIAL E MÉTODO Índice

Relato de Caso: Paciente F.D., 34 anos, portador de crise convulsiva, é trazido a unidade cirúrgica meia hora após
 queda ao solo durante o banho. Ao exame clínico, registrou-se pseudo-amputação traumática atingindo as sub-
unidades nasais de dorso, paredes laterais, alar direita, ponta e columela. O vestíbulo mucoso do teto das asas nasais
 e parte superior do arcabouço cartilaginoso também estavam inseridos no retalho. Retalho este que apresentava-se
 pediculado apenas pela sub-unidade alar esquerda, sobre a qual se notava discreta solução de continuidade na
 derme e epiderme. Ao exame, havia abundante sangramento do leito receptor e sangramento arterial após punção
 do retalho distalmente com agulha de insulina. (13x4,5) - (Figuras 1,2 e 3)
 Diante da perspectiva de sobrevivência ainda que parcial do retalho, após limpeza com solução salina, optou-se por
 suturá-lo ao leito com pontos separados com fio mononylon 6-0. Ao final do ato cirúrgico o anestesista infiltrou cada
 nervo infra-orbitário com 5cc de neocaína sem vaso constrictor.(Figura 4)
 Foi instituído antibiótico- Kefazol 1 g Ev 8/8h e ácido acetilsalicílico 100 mg 2x/d. Durante o período de internação
 em ambiente aquecido, a enfermeira realizava em 1/1h uma ordenha suave sobre o retalho e pequenas punções
 superficias distalmente usando uma agulha 13x4,5. Esta manobra facilitava a drenagem, mantendo-se o retalho
 apenas com discreta cianose. Uma pomada com antibiótico e enzimas colagenase era colocada nas bordas do tecido
 suturado. As escoriações no couro cabeludo foram suturados após limpeza com soro fisiológico. Esta manobra foi



 realizada de hora em hora durante os seis dias de internação em ambiente a 28o no 3º PO o retalho apresentou
 sofrimento da metade cranial (distal). FIG 05

RESULTADO(S): Índice

O paciente recebeu alta hospitalar no 6º dia de pós-operatório. O retalho apresentava-se viável reconstituindo a
 anatomia nasal. Após 15 dias, os pontos foram retirados e o retalho apresentava integrado ao leito restaurando a
 anatomia das sub-unidades nasais. Contudo, havia um discreto edema e epiteliólise nas bordas.(Fig. 5)

DISCUSSÃO: Índice

Recuperar a estrutura facial com tecido idêntico ao original é um desafio que justifica a multiplicidade de técnicas
 disponíveis. A estrutura nasal é composta de sub-unidades que devem ser consideradas na reconstituição2-3-4-5.
 Nesse estudo, acoplamos ao leito o retalho pseudo-amputado, tendo em vista que o sangramento por capilaridade
 após punção com agulha 13X4,5 superficialmente,demonstrava o satisfatório nutrição da área afetada. Embora a
 cianose moderada refletisse dificuldade na drenagem venosa. Nesse caso o emprego de sanguessugas teria uma
 indicação. Contudo, como esta tática não é freqüente em nosso meio, enfatizamos o acompanhamento no leito em
 ambiente aquecido 28º e ordenha horária pela enfermagem, além de perfuração distal ao retalho com agulha 13x4,5
 realizada de hora em hora durante 6 dias. A prescrição de AAS 100mg duas vezes ao dia reduziu a adesividade
 plaquetária facilitando a nutrição tecidual. Assim, a complexidade do caso analizado, reforça a importância da equipe
 em casos desafiadores onde as perspectivas de sobrevivência do retalho seria duvidoso. Pois, a relação
 pedículo/retalho, neste caso mais de 30/1 vai em desacordo com a relação 3/1 ou 4/1 da teoria dos retalhos ao
 acaso, neste caso nutrito pelo pela pequena artéria alar. Mais uma vez, crê-se na riqueza do suprimento sangüineo
 facial demonstrada recentemente pela teoria dos retalhos angiossomáticos como fator relevante no planejamento e
 análise da vitalidade tecidual.
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IMAGENS:

Figura 1



Pré-Operatório

 

Figura 2

Detalhe da pseudo-amputação do dorso nasal, em que o retalho estava pediculado apenas pelo pedículo da sub-
unidade nasal alar esquerda. No leito do retalho estavam inseridos o forro mucoso alar, e parte da estrutura
 cartilaginosa.

 

Figura 3



Detalhe da punção distal no retalho, revelando suprimento sangüineo distal satisfatório. Esta manobra foi utilizada
 nos seis dias de pós operatório para facilitar a drenagem venosa.

 

Figura 4

Infiltração com lidocayna bilateralmente sem adrenalina.

 

Figura 5



Aspecto do retalho no 3º. dia pós-operatório. A subunidade da ponta demonstra ótima vitalidade, enquanto a metade
 cranial do retalho revela uma discreta epiteliólise. Contudo, após punção com a agulha 13X4,5 nota-se bom
 suprimento vascular.

 

Figura 6

Pós-operatório com 15 dias.

 

Figura 7



 

Figura 8



USO DE EXPANSORES TECIDUAIS NO TRATAMENTO DA ALOPECIA
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INTRODUÇÃO: Índice

Expansão tecidual é um processo mecânico que aumenta a área de tecido local disponível para procedimentos
 reconstrutivos. É um processo adjuvante aos retalhos e a outros procedimentos reconstrutivos que auxilia o
 fechamento estético de grandes defeitos onde seria necessária a realização de procedimentos mais complicados.

OBJETIVO: Índice

Analisar 3 casos submetidos ao tratamento de alopecia cicatricial através da expansão tecidual seguida de avanço de
 retalhos.

MÉTODO Índice

Foram revisados os prontuários médicos de 3 pacientes submetidos a tratamento de alopecia cicatricial com a
 utilização de expansores teciduais, atendidos no período de janeiro de 2006 a maio de 2007 pelo Núcleo de Cirurgia
 Plástica do Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina.

RESULTADO(S): Índice

Caso nº 1: EA, feminina, 5 anos. Queixa Principal: Queimadura com óleo quente aos 2 meses de idade. Foi realizada
 a colocação de um expansor semilunar, de 200 ml, à direita e de outro expansor retangular, de 500 ml, à esquerda.
 Após 1 mês, apresentou extrusão do expansor colocado à esquerda. O expansor foi retirado e foi realizada
 antibioticoterapia com Cefazolina. Após 2 meses, um novo expansor foi colocado. Após 11 meses, os expansores
 foram retirados, sendo realizado o avanço de retalhos de couro cabeludo.
 Caso nº2: DR, masculino, 16 anos. Queixa Principal: Queimadura com água quente aos 3 anos de idade. Foi
 realizada a colocação de 1 expansor semilunar, de 400 ml, em região parietal direita. Após 8 meses, o expansor foi



 retirado e foi realizado o avanço de retalhos.
 Caso nº3: JAFS, masculino, 9 anos. Queixa Principal: Queimadura com água quente aos 2 anos de idade. Foi
 realizada a colocação de 1 expansor, de 520 ml, em região fronto-parietal esquerda. Após 7 meses, o expansor foi
 retirado e foi realizado o avanço de retalhos.

CONCLUSÃO: Índice

A técnica promove melhora do aspecto tanto funcional quanto estético, da auto-estima do paciente e da habilidade de
 relacionar-se socialmente.
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pré-operatório

 

Figura 2



pós-operatório de 3 meses após retirada dos expansores

 

Figura 3

pré-operatório

 

Figura 4



pós-operatório de 1 mes da retirada dos expansores

 

Figura 5

pré-operatório

 

Figura 6



pós-operatório de 2 meses da retirada dos expansores



CORRESPONDÊNCIA ANATOMOPATOLÓGICA DAS AMPLIAÇÕES DE
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 COMPROMETIDA SEM MANIFESTAÇÃO MACROSCÓPICA DE TUMOR
 RESIDUAL
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INTRODUÇÃO: Índice

O carcinoma basocelular (CBC) é a mais comum das neoplasias cutâneas. Pelo fato de muitas cirurgias de ampliação
 de margens resultarem em exames histopatológicos negativos, há controvérsia acerca da conduta a ser tomada
 quando se recebe um laudo com margens de CBC comprometidas: fazer um seguimento pós-operatório mais
 ostensivo ou proceder a cirurgia de ampliação de margens? Para responder esta questão, este estudo foi conduzido.

MÉTODO Índice

Foram estudados prospectivamente 21 casos consecutivos de pacientes submetidos a exerese de CBC em face cujos
 laudos de exames histopatológicos evidenciaram margens cirúrgicas comprometidas. Todas as cirurgias foram
 realizadas no setor de Cirurgia Ambulatorial do Hospital Universitário (HU) sob anestesia local e sem exame de
 congelação transoperatório, entre julho de 2004 e junho de 2006. Nenhum dos pacientes apresentava manifestação
 clínica de tumor residual por ocasião da ampliação. Todos os exames foram realizados no Serviço de Anatomia
 Patológica do HU.

RESULTADO(S): Índice

Dos 21 pacientes, 14 eram do sexo masculino e 7 do feminino. Todos os pacientes apresentavam CBC na face; em 4
 deles o patologista não informou o subtipo de CBC. Procedida a ampliação, em 10 casos não havia tumor residual na
 peça e em 11 evidenciou-se presença de tumor residual; em 1 observou-se margens comprometidas mesmo após a
 ampliação de margens. O tempo entre a cirurgia primária e a cirurgia de ampliação de margens variou de 1 a 20
 meses, com uma média de 5 meses. Todos os laudos de ressecção e ampliação foram coincidentes com relação ao



 subtipo de CBC.
 A tabela em anexo ( tabela 1 ) mostra a localização do tumor na face, o subtipo de CBC e qual(is) a(s) margem(s)
 comprometida(s). 

DISCUSSÃO: Índice

A ocorrência de CBC residual em 11 (52,4%) das 21 peças de ampliação está um pouco acima dos 41% encontrados
 na literatura. Este dado apóia a conduta de que a ampliação de margens deve ser realizada, já que há grande
 probabilidade de haver tumor residual ainda que não haja nenhum sinal de tumor na área operada.

CONCLUSÃO: Índice

Diante de um exame anatomopatológico indicando margens cirúrgicas comprometidas, mesmo sem a evidência
 macroscópica da doença, recomenda-se a ampliação de margem, principalmente nos subtipos mais agressivos de
 carcinoma basocelular.
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CBC - carcinoma basocelular MC - margens comprometidas ML - margens livres MLC - margem lateral comprometida
 MPC - margem profunda comprometida MLPC - margem lateral e profunda comprometida MIC - margem inferior
 comprometida
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DESCRITOR(ES):
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INTRODUÇÃO: Índice

Tessier em 1973, classificou as fissuras raras de face, ordenando-as ao redor da órbita e da boca, com distribuição
 axial definida e com números que variavam de 0 a 30, podendo haver superposição entre eles.
 Vamos discorrer sobre a fissura 13 de Tessier, caracterizada por acometimento orbitário medial, mau
 posicionamento palpebral , hiperteleorbitismo, podendo ser responsável por defeitos ósseos em crânio.

TÉCNICA: Índice

Paciente operada, sob anestesia geral. Realizada a desinserção de tendão cantal medial e notada a causa da epífora:
 ducto lacrimal atrofiado. Não foi necessária correção na deformidade óssea em questão, devido à pouca repercussão
 estética e funcional. Cateterizado o ducto lacrimal (mantido por 5 semanas), com fio de prolene 0 e reposicionado
 tendão cantal medial com fixação ao periósteo de dorso nasal ( figuras 4, 5 ).
 No momento, paciente em pós-operatório de 75 dias, com bom resultado estético e funcional ( figura 6 ). 

RELATO: Índice

Paciente de 23 anos, sexo feminino com queixa de perda de lágrimas desde a infância. Ao exame, notou-se
 afundamento ósseo em região de órbita ( margem infra-orbitária ), posicionamento palpebral anômalo, hiperemia
 conjuntival e deformidades em mãos e pés ( figuras 1, 2, 3 ). Não apresentava qualquer alteração em lábio e palato.
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RESUMO: Índice

Há mais de 2000 anos, os indianos já descreviam técnicas de reconstrução nasal com uso de retalhos da região
 frontal. Os retalhos frontais e suas variações são ,até hoje,mesmo com o advento dos retalhos microcirúrgicos,
 muito utilizados nas reconstruções de cabeça e pescoço. Utilizam-se naquele casos nos quais tecidos das
 proximidades não são suficientes para reconstituição das estruturas perdidas, principalmente cobertura cutânea.
 Todavia não se deve esquecer que em alguns casos as seqüelas, sejam elas fruto de lesões tumorais ou traumáticas,
 não restringem-se à pele. Por vezes, acometem estrutura cartilaginosa e mucosa nasal. Nestes casos, a utilização de
 retalho cutâneo, simplesmente, não traz resultado satisafatório, devido à ausência de assoalho de asa nasal (
 cartilagem e mucosa), o que costuma provocar desabamento do retalho, com conseqüências estéticas e funcionais.
 O trabalho em questão visa a retratar 3 pacientes com reconstrução de ponta e asa nasal com retalho médio-frontal
 para cobertura cutânea e 3 tipos distintos de reconstrução de asa nasal, em sua estrutura cartilaginosa e mucosa.

RELATO: Índice

No primeiro caso, demonstramos reconstrução de asa com enxerto cartilaginoso de concha auricular. ( figuras 1 e 2
 ).No segundo caso, reconstrução com retalho cutâneo em cambalhota( figuras 3 e 4).No terceiro caso, reconstrução
 com retalho de septo nasal. ( figuras 5 e 6 )
 Atualmente, pacientes em pós-operatório tardio, com bom resultado estético e funcional. Como complicações,
 tivemos epidermólise de terço distal em um dos casos. Não tivemos complicações referentes às técnicas utilizadas
 para reconstrução de asa. Concluímos, pois que a escolha deve-se mais ao bom manejo das mesmas por parte do
 cirurgião e opção pessoal. 
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INTRODUÇÃO: Índice

A reconstrução e reabilitação de defeitos de tecidos moles da mão e braço ainda são um desafio para os cirurgiões. Já
 foram descritos inúmeros procedimentos de confecção de retalhos locais, à distância e retalhos livres com limitações
 de cada método e de diferentes indicações. Todos são úteis, mas ainda existe a busca de um método de fácil
 execução, de poucas contra-indicações e de bom resultado.

RELATO: Índice

E.E.B, 33 a, masculino, pardo foi encaminhado ao serviço com história de três semanas de queimadura grau III em
 antebraço direito sem tratamento prévio. Foi submetido a debridamento cirúrgico, resultando em lesão com
 exposição de tendões flexores (Figura1).
 Foi optado por confecção de retalho dermogorduroso à distância, baseado na artéria torácica superficial com
 medidas de aproximadamente 10 X15 cm (Figuras 2 e 3). Após três semanas o retalho foi liberado e a área doadora
 foi fechada primariamente (Figura 4). O paciente evoluiu sem evidência de necrose, com boa mobilização de punhos
 e dedos e bom resultado estético (Figuras 5).

DISCUSSÃO: Índice

O presente caso foi resolvido de maneira simples, com pouca morbidade e com bom resultado. Pode ser realizado em
 serviços que não disponham de microcirurgia e em pacientes tabagistas. O retalho utilizado fornece posição
 confortável para o paciente entre os tempos cirúrgicos, deambulação precoce e interfere pouca na rotina pessoal,
 permitindo ao paciente vestir a porção inferior do corpo sem dificuldades, sendo melhor neste aspecto do que
 retalhos abdominais baixos e hipogástricos.
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INTRODUÇÃO: Índice

Hemangioma é o tumor benigno mais comum na infância e apresenta rápido crescimento pós-natal com lenta e
 progressiva regressão durante a infância na maioria dos casos. Na fase de involução o parênquima celular é
 substituído por tecido fibroadiposo e mais de 50% das crianças podem evoluir com manchas cutâneas, flacidez da
 pele local, cicatrizes ou tecido residual fibroadiposo com aspecto estético comprometido, muitas vezes
 psicologicamente prejudicial.

RELATO: Índice

Relatamos um caso de uma paciente do sexo feminino de 11 anos com um hemangioma em hemiface esquerda (fig.
 1) desde o período neonatal. Relata um episódio de infecção há nove anos seguido de necrose, surgimento de uma
 cicatriz na face e progressiva estabilização do crescimento (fig. 2). A principal queixa na primeira consulta era em
 relação ao aspecto estético devido à lesão tumoral em hemiface esquerda causando também assimetria (fig. 3).
 Exames complementares mostraram comprometimento da musculatura da face assim como do nervo facial (fig. 4 e
 5). 
 Foi realizada inicialmente uma incisão circunferencial da lesão acompanhada de uma excisão da camada superficial
 do tumor preservando todas as estruturas funcionais como musculatura facial e nervo facial. Após hemostasia, a
 ferida foi fechada longitudinalmente com pequenos prolongamentos laterais compensatórios e quebra em múltiplas
 zetaplastias (figura 6) resultando em uma maior simetria além de uma melhora no aspecto estético. 

DISCUSSÃO: Índice

De uma maneira geral, o momento ideal para se ressecar um hemangioma seria durante a sua fase involutiva,
 preferencialmente antes da fase escolar. No entanto, o momento ideal pode variar de acordo com a gravidade e as



 repercussões causadas pela lesão. Existem também diferentes maneiras descritas de se realizar a ressecção que vão
 depender basicamente da localização sendo que a técnica clássica é uma excisão lenticular com fechamento linear
 acompanhando as linhas de tensão da pele. Invariavelmente a ressecção dos “dog-ears” deixa cicatrizes extensas e
 aparentes.
 O relato deste caso apresenta um método alternativo de tratamento de uma das seqüelas dos hemangiomas
 preservando estruturas nobres e ao mesmo tempo obtendo melhoras estéticas importantes com maior simetria e
 cicatrizes menos aparentes minimizando possíveis traumas psicossociais. 
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DESCRITOR(ES):
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INTRODUÇÃO: Índice

Após extensa revisão bibliográfica sobre a lipoaspiração associada a abdominoplastia ou a miniabdominoplastia nas
 bases de dados Lilacs, Medline e Cochrane Library, foram encontrados inúmeros artigos científicos ressaltando
 eficácia e baixa taxa de complicações associadas a estes procedimentos, porém poucos autores publicaram artigos a
 respeito das possíveis complicações.

RELATO: Índice

Caso 1 
 Paciente feminina de 32 anos, não fumante, proveniente de outro serviço, submetida à correção de hérnia umbilical,
 miniabdominoplastia e lipoaspiração no mesmo ato cirúrgico evoluindo com extensa necrose de parede abdominal
 nas regiões supra e infra-umbilicais, após 1 mês da sua cirurgia.

 Caso 2
 Paciente feminina de 44 anos, proveniente de outro serviço, submetida a correção de hérnia umbilical,
 abdominoplastia e lipoaspiração no mesmo ato cirúrgico evoluindo com extensa necrose de parede abdominal na
 região infra-umbilical, após 20 dias de sua cirurgia.

OBJETIVO: Índice

O autor tem o objetivo de alertar sobre o caráter dramático da necrose abdominal em dois pacientes que realizaram
 abdominoplastia e miniabdominoplastia associada à lipoaspiração.



CONCLUSÃO: Índice

Nos pacientes selecionados criteriosamente a mini-lipoabdominoplastia mostrou ser uma técnica com excelentes
 resultados na melhora do contorno corporal, e uma recuperação mais rápida do que em relação à abdominoplastia.
 Relatamos dois casos de extensa necrose de parede abdominal, em pacientes provenientes de outros serviços, por
 este motivo não possuimos informações detalhadas a respeito dos procedimentos. Temos a intenção de alertar para
 a criteriosa seleção dos pacientes a fim de evitar estes tipos de complicações.
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INTRODUÇÃO: Índice

Hipertrofia mamária pode causar não somente problemas estéticos como também problemas de ordem funcional,
 levando a um prejuízo da qualidade de vida devido ao peso excessivo da região superior do tronco. As queixas mais
 comuns são problemas físicos como dores no pescoço, ombros e nas costas, deformidades supraclaviculares, má
 postura e distúrbios psicológicos. O peso excessivo das mamas pode causar intertrigo devido à maceração
 principalmente no sulco inframamário evoluindo eventualmente com úlceras.

RELATO: Índice

O caso relatado é de uma paciente de 16 anos com hipertrofia mamária que apresentou um cisto sebáceo com
 drenagem espontânea no sulco intermamário há 18 meses. Devido ao peso excessivo e mamas pendulares formou-
se uma úlcera crônica no local seguida do surgimento de uma fístula cutânea. A principal queixa era de dor local com
 drenagem contínua de secreção, além do problema estético (figura 1 e 2). 
 Uma cirurgia de redução mamária foi realizada com a técnica de Pitanguy ressecando 365 g de parênquima mamário
 de cada lado. A fístula foi tratada com desbridamento da ferida e exploração do trajeto (figura 3 e 4). A ferida foi
 fechada com sutura inabsorvível por planos e foi realizado curativo compressivo, havendo no pós operatório um bom
 resultado com satisfação por parte da paciente (figura 5). 

DISCUSSÃO: Índice

Em revisão bibliográfica muitos estudos descrevem diversos sinais, sintomas e complicações de hipertrofias mamárias
 assim como avaliam o efeito na qualidade de vida após realização da mamoplastia redutora. Porém, não foi
 encontrado nenhum relato de úlcera crônica ou fístula localizada no sulco intermamário, cujo quadro foi perpetuado



 e agravado pelo próprio peso das mamas.
 O caso relata um procedimento alternativo para tratamento simultâneo de uma fistula cutânea no sulco
 intermamário e da hipertrofia mamária havendo uma melhora das queixas físicas iniciais e conseqüentemente da
 qualidade de vida. 
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INTRODUÇÃO: Índice

Tumores do terço superior do esôfago antes tratados na quase totalidade com radio e 
 quimioterapia , têm no tratamento cirúrgico uma excelente opção, em casos 
 selecionados. Após faringo-esogectomias algumas técnicas de reconstrução são
 possívies, sendo que a microcirurgia tem crescido neste fim. O retalho jejunal 
 livre (pioneiro Seidenberg) tem sido usado mais frequentemente, sendo os retalhos cutâneos uma alternativa.
 O presente estudo tem por objetivo revisão da literatura e relato da experiência do serviço de cirurgia plástica do
 Hospital do Servidor Público do Estado de São Paulo, na utilização do retalho microcirúrgico de jejuno para
 reconstrução faringo-esofageana. 

Índice

Foram realizadas duas cirurgias de reconstrução faringo-esofageana com retalho jejunal livre entre novembro de
 2005 e setembro de 2006 no Hospital do Servidor Público do Estado de São Paulo. Ambos pacientes do sexo
 masculino, tabagistas, idades 52 e 63anos e com diagnóstico de CEC próximo a transição esôfago-gástrica.
 São considerados candidatos a esofagectomia e reconstrução com retalho livre de jejuno pacientes com doença
 localizada ao tubo digestivo , sem comorbidades limitantes, e que apresentem impossibilidade de usar o estômago
 como substituto(ex:gastrectomia prévia , acometimento do estômago pela neoplasia). Os resultados pós-
 operatórios foram avaliados baseados no tempo de dependência da ventilação mecânica, permanência na UTI,
 incidência de fístula digestiva e ocorrência de disfagia.

RESULTADO(S): Índice

O primeiro paciente operado apresentou uma excelente recuperação pós- operatória; no 1º PO foi suspensa a
 ventilação mecânica, alta da UTI no 2º PO, no 7ºPO liberada dieta por via oral. Após 20 meses de PO paciente refere



 não ter dificuldade para ingerir qualquer tipo de alimento. 
 O segundo paciente foi a óbito no 4º pós-operatório por complicações respiratórias, sem evidências de
 intercorrências por parte do retalho jejunal. 

DISCUSSÃO: Índice

O defeito criado após as amplas ressecções pode ser reconstruído de várias formas. Um dos principais problemas
 quando se opta pelo cólon é a falta do peristaltismo, assim como no tubo gástrico. Nestes dois casos o paciente no
 pós-operatório deverá dormir com a cabeceira elevada, principalmente após as refeições. A maior vantagem de se
 usar o jejuno é a manutenção do peristaltismo.
 Um outro estudo realizado por Okasaki e cols (Ann Plast Surg 2005 May) já havia demonstrado a superioridade do
 retalho livre de jejuno em reconstrução de esôfago de resgate, concluindo que o retalho de jejuno seria a 1ª opção,
 seguido pela interposição de cólon e os retalhos cutâneos e /ou musculares ficariam como última opção.

CONCLUSÃO: Índice

O retalho jejunal livre mostrou-se uma excelente opção na reconstrução faringo-esefagiana proporcionando
 importante alívio da disfagia com incremento na qualidade de vida do paciente.
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Peça Cirúrgica: produto da faringo- esogagectomia, laringectomia e tireoidectomia total

 

Figura 2

Foto intra-operatório, mostrando o retalho jejunal já posicionado após as anastomoses vasculares e digestivas.
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Deglutograma pós operatório contrastando o retalho jejunal
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INTRODUÇÃO: Índice

Com aumento da popularidade da cirurgia bariátrica, pacientes com deformidades múltiplas de contorno corporal têm
 se tornado mais comum. Usualmente flacidez de abdome, coxa e glúteo coexistem. O tratamento circunferêncial da
 porção inferior do corpo resulta no achatamento da região glútea, que é proporcional ao grau de suspensão
 promovido. As duas técnicas aqui apresentadas são tentativas de minimizar a perda da curvatura glútea. Cria-se um
 implante glúteo autólogo, a partir de tecidos que seriam excisados durante a abdominoplastia circunferêncial. Neste
 estudo, os dois métodos empregados foram comparados quanto à projeção glútea proporcionada, locais de projeção
 e complicações.

MATERIAL E MÉTODO Índice

Entre janeiro de 2005 até outubro de 2005, total de 22 mulheres foram submetidas à abdominoplastia circunferêncial
 com retalho glúteo, duas pacientes excluídas do estudo por abandono do seguimento. As pacientes foram divididas
 em dois grupos aleatoriamente, de acordo com o tipo de retalho empregado, sendo: 
 Grupo I (09 pacientes): O retalho é desenhado no dorso sobre a área a ser ressecada durante a abdominoplastia
 circunferêncial. É elevado dissecando-se entre a fáscia muscular e o músculo glúteo subjacente, permanecendo
 pediculado medialmente. Comprimento do retalho suficiente para atingir o sulco glúteo inferior. Uma loja é dissecada
 acima da fáscia do músculo glúteo máximo. Realiza-se rotação caudal e medial de 120º do retalho, que é fixado com
 suturas permanentes em sua posição final.
 Grupo II (11 pacientes): Desenhado no dorso sobre área a ser ressecada durante a abdominoplastia. Neste caso
 decorticamos a área a ser utilizada e o retalho é mantido no leito pediculado profundamente. Realiza-se dissecção
 abaixo da linha do retalho sobre a fáscia do músculo glúteo máximo, avançando a dissecção até terço inferior do
 glúteo. Este tecido então é utilizado para vestir o retalho. 
 Em ambos realizados drenagem com dreno de portovac e síntese em três planos.



RESULTADO(S): Índice

Estudo foi concluído com 20 mulheres, idade entre 32 e 58 anos, IMC entre 23 e 32. Tempo operatório médio
 250min, tempo médio para realização do retalho 40min.. Em nenhuma paciente foi necessária transfusão sanguínea,
 apesar de haver uma perda sanguínea maior, devido decorticação do retalho, realizada com faca de Blair ou
 dermátomo pneumático.Ambos os retalhos promoveram aumento da projeção glútea satisfatória.Com o retalho I
 ocorreram 2 casos de deiscência parcial da ferida operatória , realizada ressutura e 1 caso necrose extensa dos
 bordos da ferida operatória necessitando reinternação , desbridamento e reaproximação dos bordos.O retalho II
 ocasionou 1 caso de deiscência parcial da ferida operatória com necessidade de ressutura, esta mesma paciente
 evolui com seroma prolongado.

DISCUSSÃO: Índice

Os retalhos apresentados permitem melhora do contorno glúteo sem aumento significativo da morbidade nem do
 tempo cirúrgico. A viabilidade do retalho é assegurada pelas numerosas perfurantes glúteas da região. Observado
 aumento importante da satisfação do paciente.

CONCLUSÃO: Índice

Os dois grupos evoluíram com projeções glúteas satisfatórias, com poucas complicações, sendo que o grupo I
 apresentou maior preenchimento da porção caudal glútea comparado ao grupo II 
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Elevação do retalho do Grupo I
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Decorticação e confecção da loja do retalho do Grupo II
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Retalho do grupo I posicionado
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INTRODUÇÃO: Índice

A cirurgia plástica após perda ponderal excessiva sempre foi um desafio, pois comumente os pacientes apresentam
 diversas comorbidades; são cirurgias de grande porte, com grandes dissecções, grandes ressecções teciduais,
 gerando uma incidência maior de intercorrências e complicações. Este trabalho visa descrever a experiência em
 cirurgias de contorno corporal em pacientes após grandes perdas ponderais no Serviço de Cirurgia Plástica e
 Queimaduras do Hospital do Servidor Publico Estadual de São Paulo.

MATERIAL E MÉTODO Índice

Os pacientes são provenientes do Grupo de Obesidade Mórbida deste Hospital, tratados clinico e/ou cirurgicamente, e
 são operados após o período mínimo de 1 ano de estabilização do peso. São avaliados clinico e laboratorialmente
 visando compensação de anemia e possíveis patologias prévias. Todos foram operados em caráter de internação
 hospitalar, sob anestesia geral, com profilaxia antitrombótica com enoxaparina 40 mg, além de medidas não-
farmacológicas durante e após a cirurgia. A alta hospitalar foi no 2º dia pós-operatório, com pacientes mantendo
 drenagem à vácuo, além de antibioticoterapia com cefalosporina de 1ª geração e analgesia.

RESULTADO(S): Índice

De janeiro de 2004 a dezembro de 2006, foram realizadas 132 abdominoplastias, sendo destas 86 abdominoplastias
 circunferenciais ,pois conseguimos um excelente contorno corporal com este procedimento, resolvendo tanto a
 flacidez anterior quanto a posterior , além de um lifting de região glútea e lateral da coxa. 
 O tempo médio de cirurgia foi de 4 horas ( 2-7 horas). Houve necessidade de transfusão sanguínea em 11 ( 8,3%)
 pacientes no pós-operatótio imediato, com média de 2 unidades de concentrado de hemáceas (1-4). 



 Não houve nenhuma complicação maior como tromboembolismo, complicações cardiovasculares ou óbito,
 demonstrando que a profilaxia antitrombótica foi efetiva. As complicações menores foram: 3 (5 %) hematomas em
 região abdominal, sendo necessária reabordagem em 1 paciente; 49 (37,5%) procedimentos apresentaram
 deiscência de ferida operatória, principalmente em regiões em T e cicatriz em região sacral, porém todas foram
 tratadas clinicamente com curativos e cicatrizadas em no máximo 30 dias. 
 Foi mantido dreno de aspiração à vácuo por em média 10 dias ( 5 – 21). Porém 43 (33%) pacientes apresentaram
 seroma entre o 12º e 30º dia . Foram necessárias em média 3 punções (1- 4) com volume total médio drenado de
 260 ml ( 50 -1560). 

CONCLUSÃO: Índice

Esta casuística demonstrou que as abdominoplastias após grandes perdas ponderais no nosso Serviço foram seguras,
 sem nenhuma complicação maior e com um índice de complicações menores comparável ao encontrado na
 literatura.
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visão frontal marcação pré-operatória.

 

Figura 2



visão dorsal marcação pré-operatória.
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visão frontal pós-operatória.
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visão pós-operatória dorso
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DESCRITOR(ES):
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INTRODUÇÃO: Índice

A abdominoplastia circunferencial em pacientes pós-bariátricos oferece excelente contorno corporal com tratamento
 da região anterior, lateral da coxa e proporciona o lifting da região glútea. O retalho dermogorduroso para região
 glútea proporciona um resultado estético ainda melhor com efeito de preenchimento na região. Este trabalho visa
 relatar um caso de complicação com o uso deste retalho.

MATERIAL E MÉTODO Índice

R.L.G. , 30 anos procura o Serviço de Cirurgia Plástica e Queimados do Hospital do Servidor Público Estadual de São
 Paulo pós perda de 54Kg, nulípara, queixando-se de flacidez e excesso de pele em abdome e dorso e hipotrofia na
 região glútea. Apresentava também assimetria da região glútea por osteoartrose coxo-femural. Foi submetida a
 abdominoplastia circunferencial, com retalho dermogorduroso de região dorsal para região glútea.

RESULTADO(S): Índice

NO pós-operatório evoluiu com assimetria importante de região glútea, com coleção líquida abaixo do retalho
 dermogorduroso demonstrada por exames de imagem. Punções esvaziadoras desta coleção não obtiveram sucesso
 evoluindo para exploração cirúrgica. Durante o procedimento, observou-se retalho dermogorduroso com boa
 viabilidade, encapsulado por metaplasia sinovial, e ausência de coleções. Realizada exérese do retalho e implante de
 prótese de silicone 240 ml intramuscular em glúteo máximo bilateralmente com evolução favorável.

DISCUSSÃO: Índice



O seroma é uma das principais complicações das cirurgias pós grande perdas ponderais, chegando a relatos de 30%
 apesar do uso de drenos. Acredita-se que a realização de pontos de adesão diminui esta incidência. Apesar de
 realizarmos a abdominoplastia circunferencial com retalho dermogorduroso para região glútea rotineiramente, não
 encontramos relato de seroma abaixo do retalho, o que ocorreu provavelmente por inadequada fixação do retalho
 dermogorduroso na fáscia muscular.
 A metaplasia sinovial é conseqüência da absorção da coleção líquida, o que formou um envoltório em torno do
 retalho dermogorduroso deixando-o móvel e saliente. Apesar da boa viabilidade, foi optado por ressecção para obter
 melhor simetria e inclusão de próteses glúteas para manter o volume da região glútea.

CONCLUSÃO: Índice

O seroma encapsulado é uma ocorrência rara em abdominoplastias circunferenciais com retalho glúteo, porém bem
 resolvido com a exploração cirúrgica. Neste caso, a colocação de prótese glútea mostrou bom resultado e obtenção
 do contorno corporal desejado pela paciente.
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|  INTRODUÇÃO  |  RELATO  |  DISCUSSÃO  |  CONCLUSÃO  |  BIBLIOGRAFIA  |

AUTOR:

MARCELO WILSON ROCHA ALMEIDA

ENDEREÇO DO AUTOR:

Rua São Clemente, 182, apto 201. Rio de Janeiro, RJ, 22260-000, Brasil. E-mail: marcelowralmeida@yahoo.com.br

CO-AUTOR:

FERNANDO PASSOS DA ROCHA

INSTITUIÇÃO:

TRABALHO REALIZADO NO SERVIÇO DE CIRURGIA GERAL DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SÃO FRANCISCO DE PAULA
 – PELOTAS – RS

DESCRITOR(ES):

RETALHO MIO-CUTÂNEO, TELA DE MARLEX, CONDROSSARCOMA

INTRODUÇÃO: Índice

Os tumores malignos primários da parede torácica correspondem a menos de 1% de todas as neoplasias. Os
 condrossarcomas representam 20% dos tumores primários da parede torácica, sendo 80% das costelas e 20% do
 esterno1,2.
 Relatamos o emprego do retalho músculo-cutâneo do peitoral maior e da tela de Marlex na reconstrução torácica
 imediata após toracectomia por um condrossarcoma de esterno. Um enxerto de pele total autólogo também foi
 utilizado na reparação do restante do defeito da parede torácica, proporcionando correção adequada e sem
 necessidade de retalhos microcirúrgicos.

RELATO: Índice

Paciente de 68 anos, branco, masculino, casado, agricultor, natural e procedente de Pelotas. Procurou o ambulatório
 de Cirurgia Oncológica da UCPel relatando tumoração em parede torácica anterior, de crescimento lento, há 3 anos.
 Há 5 meses começou referir dor e vermelhidão local. Ao exame físico apresentava lesão nodular, de 10 x 10 cm, fixa
 a planos profundos, ocupando 1/3 da parede torácica anterior direita (figura 1). Paciente previamente hígido. Uma
 biópsia incisional evidenciou presença de células bem diferenciadas com grande quantidade de condroblastos e
 condrócitos. No estadiamento evidenciou-se através de tomografia computadorizada de tórax grande massa esternal
 com destruição do terço inferior do esterno, sem outras alterações.
 O paciente foi submetido a toracectomia anterior e reconstrução com fios de aços unido os arcos costais, tela de
 Marlex fixada a parede torácica e retalho músculo-cutâneo do peitoral maior, sendo desinserido na sua borda lateral
 e realizando transposição em cambalhota. Um enxerto de pele total autólogo da própria incisão “orelhas” também foi
 utilizado na reparação do restante do defeito da parede torácica (figura 2,3,4,5,6).
 O exame histopatológico evidenciou tratar de um condrossarcoma com margens livres. Durante a internação evoluiu
 com infecção de FO, sendo tratado com antibioticoterapia e desbridamento. Recebeu alta hospitalar no 28º dia. Está
 com boa evolução ambulatorial, com leve déficit para adução e rotação medial do braço direito. Após avaliação da
 oncologia clínica não foi necessário tratamento adjuvante.



DISCUSSÃO: Índice

Os condrossarcomas representam aproximadamente 30% das neoplasias ósseas malignas primárias, sendo a mais
 freqüente na parede torácica anterior. Este tumor surge normalmente entre a 3ª e 4ª décadas de vida, mais em
 homens, sendo incomum em pacientes com menos de 20 anos3. O sintoma mais comum em 80% dos casos é
 massa palpável. Disfunção respiratória e hemotórax são sintomas raros4. 
 O propósito da cirurgia é a ressecção completa para evitar recidiva local. A reconstrução da parede torácica é um
 desafio, tendo em vista a possibilidade de instabilidade da mesma. A tela de Marlex auxilia na reconstrução torácica
 para minimizar este problema. A utilização do retalho músculo-cutâneo do peitoral maior é uma das alternativas,
 sendo um retalho do tipo V, propiciando uma reparação adequada. 

CONCLUSÃO: Índice

A utilização do retalho músculo-cutâneo do peitoral maior na reparação da parede torácica mostrou-se adequado,
 com boa viabilidade, sendo uma alternativa válida ao emprego de retalhos microcirúrgicos.
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Figura 1

Lesão torácica.



 

Figura 2

Músculo peitoral maior dissecado.

 

Figura 3

Fios de aço aproximando a parede torácica.

 



Figura 4

Tela de Marlex suturada na parede torácica.

 

Figura 5

Retalho do músculo peitoral maior com transposição em cambalhota.
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Aspecto final da cirurgia.
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DESCRITOR(ES):

PTOSE, PÁLPEBRA, MÚSCULOS OCULARES

INTRODUÇÃO: Índice

Ptose pós traumática pode ser classificada como: ptose ocorrendo durante a avulsão palpebral, associada com
 fraturas do teto orbitário, pela presença de corpo estranho, pós contusional, cicatricial, neurogênica e ptose pós
 cirúrgica. O paciente deve ser minuciosamente examinado, incluindo globo ocular, músculos oculares extrínsecos,
 função do levantador da pálpebra superior e ossos orbitais. Os vários métodos cirúrgicos propostos incluem a
 cirurgia do músculo levantador da pálpebra, cirurgia aponeurótica, do músculo Müller e suspensão frontal. A
 indicação cirúrgica e a escolha do método cirúrgico depende essencialmente da forma anatomoclínica. Geralmente é
 importante realizar a cirurgia sob anestesia local para obter melhor controle da função muscular.

OBJETIVO: Índice

Chamar a atenção para um caso incomum de ptose palpebral.

MATERIAL E MÉTODO Índice

Paciente masculino de 42 anos submetido correção de ptose palpebral pós traumática do olho direito. O trauma facial
 foi com impacto no vidro do carro há 3 anos, queixando-se da presença de corpo estranho na pálpebra superior e
 ptose palpebral (Figura 1). Realizou-se uma incisão na pálpebra superior direita, interessando pele e o músculo
 orbicular. Dissecou-se a aponeurose do músculo levantador da pálpebra, observando-se grande quantidade de
 fibrose e uma cápsula cística supra aponeurótica do músculo levantador. Dissecou-se todo cisto com sua completa
 ressecção e preservação aponeurótica (Figura 2). Avaliou-se a integridade da aponeurose do músculo levantador,
 não sendo necessário nenhuma intervenção. No interior do cisto orbitário, observou-se um fragmento de vidro
 (Figura 3). Após hemostasia fez-se a síntese da pele com pontos intradérmicos com fio Nylon 5-0.

RESULTADO(S): Índice

RESULTADOS: Após a cirurgia o paciente obteve melhora significativa da ptose palpebral (Figura 4).



DISCUSSÃO: Índice

Em casos onde não há anormalidades significativas no exame físico ou nenhuma alteração radiológica é encontrada,
 corpos estranhos que entraram em tecidos moles durante traumas penetrantes orbitários podem inicialmente ficar
 indetectáveis. Sérias complicações causadas por corpos estranhos remanescentes na órbita como: infecção
 palpebral, abscesso cerebral e osteomielite têm sido reportados. Madeira e vidro são os mais comuns corpos
 estranhos a causar tais lesões. No exame inicial do paciente com trauma penetrante orbitário deve-se de regra
 suspeitar-se de um corpo estranho oculto. Durante o seguimento do paciente, queixas como uma sensação de
 tumoração palpebral, ptose palpebral ou hemorragia subconjuntival recorrente devem ser tomadas em consideração
 para investigação de corpo estranho palpebral.

CONCLUSÃO: Índice

Este caso mostra a importância de um adequado exame clínico inicial, um apropriado estudo de imagem e a
 exploração de traumas penetrantes de tecidos moles orbitais na procura de corpos estranhos.
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Figura 1

Pré-operatório.

 

Figura 2



Dissecção da cápsula cística abaixo do músculo orbicular.

 

Figura 3

Cisto pálpebra com fragmento de vidro.

 

Figura 4



Pós operatório com ressecção do cisto palpebral contendo corpo estranho.
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DESCRITOR(ES):

GALACTORRÉIA, MAMOPLASTIA, PRÓTESE

INTRODUÇÃO: Índice

Galactorréia é a secreção espontânea de leite após o período do término da lactação. A verdadeira incidência de
 galactorréia é desconhecida, porém estima-se que 20-25% das mulheres experimentarão este problema em algum
 momento de suas vidas. Os diagnósticos diferenciais incluem: adenoma pituitário, desordens neurológicas,
 hipotiroidismo, uso de numerosas medicações, estimulação mamária, irritação torácica e causas psicológicas. É uma
 condição relativamente comum, porém tem sido raramente reportada seguida de uma cirurgia mamária de aumento
 com prótese de silicone. A galactorréia pós cirúrgica muitas vezes segue um curso benigno, culminando em uma
 resolução espontânea. Uma história detalhada, explorando fatores antecedentes é essencial para conduta a ser
 tomada. Deve-se incluir exames laboratoriais para investigação, tais como: teste gravidez (ß-HCG), níveis de
 prolactina, função tiroidiana e renal, e se indicado, ressonância magnética cerebral. As opções de tratamento
 incluem a observação ou o uso de agonistas dopaminérgicos. Os derivados da ergotamina têm a sua ação principal
 por um mecanismo dopaminérgico (agonista).A droga mais conhecida e estudada é a romoergocriptina.

OBJETIVO: Índice

Chamar a atenção para um caso incomum de complicação após inclusão de prótese mamária.

MATERIAL E MÉTODO Índice

Relato de uma paciente de 25 anos de idade, branca, com 1 gestação anterior, que evoluiu após 12 dias da
 mamoplastia de aumento, com edema e aumento do volume mamário bilateral, sem apresentar febre. Utilizou-se
 implante mamário texturizado, de perfil redondo, com volume de 260 ml bilaterais. A via de acesso foi através do
 sulco mamário inferior, em posição retroglandular. A partir do final da primeira semana de pós operatório, a paciente
 iniciou com descarga papilar leitosa. No 12º dia de pós-operatório realizou-se uma ultrassonografia das mamas, com
 a punção de uma grande loja peri-implante bilateral. O material de coloração branco-amarelado, foi enviado para
 pesquisa de bactérias e cultura. Aspirou-se 50-60 ml de cada mama, e introduziu-se antibioticoterapia



 (ciprofloxacina).

RESULTADO(S): Índice

O ß-HCG foi negativo, o nível de prolactina sérica encontrado foi de 59,2 ng/ml (valores padrões entre 2,1 a 47,6
 ng/ml). A cultura bacteriana foi negativa. A paciente evolui sem outras intercorrências, até melhora do quadro ao
 final do primeiro mês.

DISCUSSÃO: Índice

Uma história detalhada, explorando os fatores antecedentes, é essencial para conduta a ser tomada em casos de
 galactorréia. Quando diante de uma galactorréia pós cirúrgica, o nível de prolactina sérica deve ser medido. Se o
 nível sérico de prolactina for maior que 100-150 ng/ml, deve-se investigar a sela túrcica por meio de estudos de
 imagem, para descartar um adenoma pituitário. Dependendo da intensidade dos sintomas, o tratamento pode ser
 expectante ou medicamentoso, com prescrição de agonistas dopaminérgicos, e/ou drenagem cirúrgica ou remoção
 dos implantes mamários.

CONCLUSÃO: Índice

O aumento da consciência da galactorréia como uma possível complicação de uma cirurgia plástica mamária irá
 melhorar o diagnóstico e conduta desta enfermidade.
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Figura 1

Pré-operatório.

 



Figura 2

Pós-operatório com edema e aumento do volume mamário.

 

Figura 3

Pós-operatório com resolução total da complicação.

 

Figura 4

Punção do material coletado na loja peri-implante retroglandular.
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INTRODUÇÃO: Índice

A Doença de Madelung, também conhecida como Lipomatose Simétrica Múltipla (LSM), Lipomatose Simétrica Benigna
 ou Adenolipomatose de Lanouis-Bernard constitui uma entidade benigna rara, de etiologia desconhecida,
 caracterizada clinicamente pela deposição de múltiplas massas de tecido adiposo não encapsulado, localizadas na
 região cervical e tronco superior, distribuídas de forma simétrica1,2. 
 Existem apenas cerca de 200 casos relatados na literatura. É mais freqüente em homens adultos, com hábito etilista
 e nos países do Mediterrâneo, com possível herança autossômica dominante. É raro em mulheres e em não
 etilistas3,4,5 
 No presente estudo, os autores descrevem 1 caso da Doença de Madelung em membros superiores de homem em
 tratamento cirúrgico.

RELATO: Índice

Paciente de 56 anos, branco, masculino, casado, natural e procedente de São Lourenço/RS. Procurou o ambulatório
 de Cirurgia Plástica da UCPel relatando depósitos adiposos nos braços desde a adolescência, sendo inexistentes em
 outros lugares. Refere crescimento acentuado com o passar dos anos e há 1 ano começou a referir dor e
 vermelhidão local (Figura 1-2). Relata história pregressa de etilismo e ex-tabagista há 2anos (fumou por 40anos).
 Não foi possível realizar tomografia ou ressonância magnética porque os aparelhos não suportavam a dimensão do
 paciente.
 O paciente foi submetido a lipectomia de membro superior direito sob anestesia geral evoluindo com alta hospitalar
 no 2º dia. (Figura 3). Apresentou linfangite no 21º de pós-operatório (Figura 4-5), sendo reinternado e tratado com
 oxacilina por 7 dias com boa evolução. O exame histopatológico evidenciou tratar de tecido gorduroso com presença
 de fibrose intersticial. Está com boa evolução ambulatorial, sendo programado 2ª intervenção cirúrgica após 6 meses
 (09/07).

DISCUSSÃO: Índice

A doença de Madelung consiste em depósitos simétricos de gordura, localizados no pescoço, ombros e mediastino



 superior3. A principal complicação é a compressão laríngea, podendo levar, muito raramente, a insuficiência
 respiratória4.
 Ocorre mais freqüentemente em homens, de origem mediterrânea4, na faixa etária de 30 a 50 anos. Associa-se com
 freqüência a alterações sistêmicas como hepatopatia, intolerância a glicose, diabetes mellitus, hipertensão arterial,
 hiperlipoproteinemia, hiperuricemia, hipotireoidismo, anemia macrocítca, polineuropatia, acidose tubular aguda e
 tumores malignos das vias aéreas superiores4,5. A lipoaspiração e/ou a excisão cirúrgica constitui a única forma
 comprovadamente eficaz de tratamento, sendo freqüente as recorrências3.

CONCLUSÃO: Índice

A doença de Madelung é extremamente rara, na literatura somente foram descritos cerca de 200 casos, desde a 1ª
 descrição em 1836.7 O diagnóstico é feito pela história, constatação física das massas, exames laboratoriais, biópsia
 e os limites anatômicos investigados por tomografia e o tratamento é cirúrgico o qual pode ser por lipectomia,
 lipoaspiração ou ambos, com tendência de recidivar a doença.

REFERÊNCIA(S) BIBLIOGRÁFICA(S) OU BIBLIOGRAFIA: Índice

1.Smith PD, Stadelmann WK, Wassermann RJ, Kearney RE. Benign symmetric lipomatosis (Madelung's disease). Ann
 Plast Surg 1998;41:671 – 3.
 2.John DG, Fung HK, van Hasselt CA, King WW. Multiple symmetrical lipomatosis in the neck. Eur Arch
 Otorhinolaryngol 1992;249:277 - 8. 
 3.Ahuja AT, King AD, Chan ES, et al. Madelung disease: distribuition of cervical fat and preoperative findings at
 sonography, MR and CT. AJNR 1998;19:707 - 10. 
 4.BenMosbah T, Hermanns JF, Lother Y, Pierard GE. Lipomatose cervicale de Launois-Bensaude Madelung. Tun Méd
 1990;68:231 - 4. 
 5.Herrmann WP, Aulepp H, Huffmann G. Lipomatosis symmetrica benigna mit Hiperlipoproteinamie Typ IV und
 Epipharix-Karzinom. Z Hautkr 1978;53:580 - 6. 

 

IMAGENS:

Figura 1

Fotografia pré-operatória vista anterior.



 

Figura 2

Fotografia pré-operatória vista posterior.

 

Figura 3

Fotografia pós-operatório de 14 dias vista posterior.

 



Figura 4

Fotografia pós-operatório de 21 dias vista posterior - Linfangite.

 

Figura 5

Fotografia pós-operatório de 21 dias vista anterior – Linfangite.
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DESCRITOR(ES):
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INTRODUÇÃO: Índice

O enxerto autólogo de cartilagem tem sido muito utilizado na intervenções reconstrutivas da ponta nasal.
 Temos 3 áreas bastante utilizadas como doadoras do enxerto cartilaginoso: septal nasal, conchal auricular e
 cartilagem costal.

RELATO: Índice

A paciente foi submetida à rinoplastia terciária.Evidenciamos a cartilagem alar com deformidade estética e funcional
 importante.Foram retirados os fragmentos de cartilagem alar e múltiplos enxertos, em meio a intenso tecido
 fibroso.Não havia mais septo nasal disponível para a retirada de enxertos.A opção foi a retirada da cartilagem
 conchal auricular pelo acesso anterior.
 Realizada a bipartição da cartilagem, modelagem, anteposição das convexidades e fixação

RESULTADO(S): Índice

Observamos o aumento do diâmetro da válvula nasal externa e a simetrização da ponta nasal, modificando as
 características da ponta do nariz reoperado, com obtenção de melhores resultados estéticos e funcionais.

DISCUSSÃO: Índice

A reconstrução da estrutura cartilaginosa é desafiadora para o cirurgião. Embora alguns autores, como Ishida,
 afirmarem que a reconstrução com cartilagem conchal resulta em cruzes laterais pouco flexíveis e rígidas,



 procuramos demonstrar a grande aplicabilidade desta cartilagem até os dias de hoje.

CONCLUSÃO: Índice

Na ausência de cartilagem septal suficiente para a reconstrução, um método de grande valia é o uso da cartilagem
 conchal, que possibilita a reconstrução total da porção cartilaginosa da ponta nasal.
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RESUMO: Índice

As ressecções de tumores do couro cabeludo e da calota craniana resultam em extensos defeitos de difícil reparo,
 exigindo reconstrução com o intuito de restabelecer a forma e propiciar proteção para o sistema nervoso central.
 A reposição tecidual impõe o desenvolvimento de técnicas que propiciem resultados funcionais e estéticos de boa
 qualidade. Na impossibilidade de cobertura total da área exposta por retalhos pediculados locais ou outros
 procedimentos mais simples, a microcirurgia tem-se mostrado uma excelente opção. Ademais, o uso de materiais
 aloplásticos ampliou as opções para reconstrução do crânio.
 O presente estudo tem por objetivo o relato de caso e revisão de literatura de um paciente submetido à exérese
 ampla de lesão tumoral em região occípto-parietal esquerda e reconstrução imediata de calota craniana com prótese
 de politetrafluoretileno e de couro cabeludo com retalho livre miocutâneo de reto abdominal.
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INTRODUÇÃO: Índice

O trabalho realizado no Hospital dos Defeitos da Face-SP, relata o caso de uma paciente de 62 anos, portadora de
 Hemangioma plano em face, previamente tratada em outro serviço com ressecção cirúrgica e enxerto de pele que
 evoluiu com discromia local, resultando em insatisfação da cliente.

OBJETIVO: Índice

Demonstrar que a expansão tecidual com avanço de retalho é uma boa opção para o tratamento de discromia.

MÉTODO Índice

O planejamento da área a ser expandida foi baseado pela formula de Herrera. No primeiro tempo cirúrgico,foi
 introduzido o expansor tecidual do tipo retangular. Após 3 meses ,quando atingido 160 ml de expansão volumétrica,
 foi retirado o expansor, feito exerese da área discromica e realizado o avanço do retalho facial.

DISCUSSÃO: Índice

Com o tratamento proposto, apesar de longo e exigente, a paciente demonstrou, em relação a sua queixa, melhor
 satisfação estética.
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INTRODUÇÃO: Índice

A motivação para o presente estudo nasceu do questionamento: é possível, através de uma abordagem
 multidisciplinar eficiente no tratamento de pacientes queimados em hospital geral que disponha dos recursos
 técnicos necessários, a obtenção de resultados estatísticos semelhantes aos de um CTQ? 
 Analisamos, então, retrospectivamente, o tratamento de vítimas de queimaduras em um hospital geral terciário
 predominantemente privado em Salvador e comparamo-lo com a epidemiologia descrita na literatura atual, bem
 como com os resultados estatísticos de dois CTQ brasileiros.

MÉTODO Índice

Trata-se de um estudo retrospectivo, de janeiro de 1999 a maio de 2006, onde foram analisados os dados de 150
 pacientes internados vítimas de queimaduras quanto a sexo, idade, procedência, tipo de acidente, local de
 ocorrência, extensão, segmentos comprometidos, medicações tópicas utilizadas, período de internamento hospitalar,
 permanência em UTI ou semi-intensiva, quantidade de curativos, enxertias e tipos de complicações. 
 Os pacientes são atendidos inicialmente em unidade de emergência, e classificados quanto à extensão da
 queimadura. Com relação à terapia tópica da área queimada foi utilizada Sulfadiazina de Prata a 1% para lesões de
 2º e 3º graus. Os curativos foram fechados em todas as áreas, com exceção de face e genitália. Os desbridamentos
 foram feitos precocemente e de maneira seqüencial, até alcançar toda a área queimada; após o surgimento de
 tecido de granulação, foram realizadas enxertias de pele parcial, preferindo-se regiões de membros inferiores para
 áreas doadoras.

RESULTADO(S): Índice



A distribuição dos pacientes quanto ao sexo, agente causal e procedência estão descritas nos gráficos 1 e 2
 respectivamente. O percentual médio de área queimada foi de 26 %, variando de 1 a 90 % (gráfico 3). A maioria
 (84,3%) das lesões foram classificadas como 2º grau, e os membros inferiores as áreas mais acometidas, conforme
 demonstram, respectivamente, os gráficos 3 e 4. O período de internamento foi em média de 12,8 dias, sendo o
 tempo máximo de 171 dias, com realização média de 5,7 desbridamentos por paciente. A complicação mais
 freqüente foi insuficiência respiratória, como mostra o gráfico 6 e antibioticoterapia foi necessária em 55% dos
 pacientes. A taxa de mortalidade foi de 7,8%.

DISCUSSÃO: Índice

Em relação ao local de ocorrência, os acidentes domésticos lideram com 51%, mantendo concordância com a
 literatura1,2. Já em relação ao sexo, a clientela maior foi a masculina (72,5%), com um percentual maior que o de
 outros serviços analisados3,4. Nossos resultados de mortalidade e tempo de internamento são equiparáveis aos da
 literatura mundial e compatíveis com os de CTQ’s do Brasil como o de Brasília (Unidade de Queimados do Hospital
 Regional da Asa Norte), que teve média de internação de 21 dias e mortalidade de 5,2% para uma média de 19,1%
 de SCQ e o CTQ do Hospital da Restauração de Recife, com 17,7 dias de internamento e 9,6% de óbito.

CONCLUSÃO: Índice

Concluímos que houve concordância entre o tratamento de pacientes vítimas de queimaduras em um hospital geral
 com o dos centros de tratamento de queimados analisados.
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Figura 1

Gráfico 1 - Distribuição das queimaduras por Sexo.



 

Figura 2

Gráfico 2 - Distribuição dos pacientes por Procedência.

 

Figura 3

Gráfico 3 - Classificação das Queimaduras quanto aos Graus.

 

Figura 4



Gráfico 4 - Distribuição dos Segmentos Corpóreos Comprometidos

 

Figura 5

Queimadura térmica, segundo grau 35% SCQ

 

Figura 6



Quarenta dias após queimadura

 

Figura 7

Queimadura térmica, segundo grau profundo, 90% SCQ

 



Figura 8

60 dias após queimadura. O paciente foi a óbito por falência múltipla de órgãos e sistemas no 75 o dia após
 queimadura.

 

Figura 9
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INTRODUÇÃO: Índice

O presente estudo teve como objetivo avaliar através de cefalometria os resultados obtidos com a distração
 osteogênica do terço médio da face em portadores de craniofaciossinostose sindrômica com uso de dispositivo
 externo rígido (RED) pós osteotomia tipo Le Fort III e osteotmia frontofacial em monobloco, em termos de
 quantidade de alongamento ósseo obtido, estabilidade esquelética e crescimento facial.

MATERIAL E MÉTODO Índice

No período de fevereiro de 2002 a abril de 2007, onze pacientes portadores de craniossinostose sindrômica, foram
 submetidos ao alongamento do terço médio da face através do método de distração osteogênica com uso de
 dispositivo externo rígido (RED – rigid external device). (Figuras 1 e 2). A idade dos pacientes variou de 5 a 17 anos
 (média de 9 anos). O tempo de seguimento variou de 12 a 39 meses (média de 17 meses). Os pacientes
 apresentaram os seguintes diagnósticos: Síndrome de Crouzon n = 6; síndrome de Apert n = 4; síndrome de
 Saetrhe Chotzen n= 1. A osteotomia tipo Le Fort III foi realizada em quatro pacientes e osteotomia frontofacial em
 monobloco em sete pacientes. Cefalogramas foram obtidos a partir de três telerradiografias de cada paciente,
 realizadas no pré-operatório, pós-operatório recente e pós-operatório tardio, utilizando-se o método de superposição
 cefalométrica estrutural total. (Figura 3). O papel acetato contendo os traçados de cada paciente foi digitalizado e
 mensurações foram realizadas através de programa de computação gráfica de domínio público Image J, com o
 objetivo de determinar a grandeza dos deslocamentos sofridos pelos segmentos ósseos e a estabilidade do
 resultado. Tomou-se como referencia para as mensurações os pontos cefalométricos A e Orbital (O). (Figura 4).
 Dividiu-se ainda os pacientes em dois grupos (G1- pacientes submetidos a osteotomia tipo Le Fort III; G2- pacientes
 submetidos a osteotomia frontofacial em monobloco), e os dados obtidos a partir das mensurações dos dois grupos
 foram comparados.



RESULTADO(S): Índice

A média de alongamento ósseo resultante a partir do ponto A foi de 12,41 mm; sendo que o componente horizontal
 do movimento ósseo correspondeu a 10,45 mm e o componente vertical a 3,15 mm. Já para o ponto orbital (O), as
 médias do deslocamento resultante, movimento horizontal e movimento vertical foram respectivamente: 10,33 mm;
 9,26 mm e 2,40 mm. A correlação entre os movimentos do ponto A e orbital foi demonstrada através do teste de
 Sperman, havendo significância estatística entre a grandeza do deslocamento resultante (p = 0,002), componente
 horizontal (p < 0,0001), e componente vertical (p < 0,0001). A média de recidiva horizontal tomando-se como
 referência a posição dos pontos A e O no pós-operatório recente e pós-operatório tardio foi de 0,96 mm (A) e 0,85
 mm (O). Já no sentido vertical notou-se alteração da posição dos pontos de 3,45 mm (A) e 2,92 mm (O) em média,
 quando comparados o pós-operatório recente e pós-operatório tardio, evidenciando o crescimento da face no sentido
 vertical, ao contrário do que ocorreu no sentido horizontal, onde há pequena recidiva. Quando comparados os dois
 procedimentos, verificou-se que a média da recidiva tomando-se como referencia o ponto A foi de 0,45 mm (Le Fort
 III) e 1,3 mm (monobloco). A diferença entre os dois grupos foi testada através da correlação de Wilcoxon, sendo
 significante estatisticamente (p = 0,008). Já a recidiva medida a partir do ponto orbital foi de 0,75 mm (LeFort III) e
 1,3 mm (monobloco), evidenciando também uma diferença significativa (p = 0,009).

DISCUSSÃO: Índice

Estudos mostrando os resultados do avanço do terço médio da face com o uso da distração osteogênica em
 portadores de craniossinostose sindrômica, através de analise cefalométrica, foram realizados em séries de
 pacientes submetidos à osteotomia tipo Le Fort III com uso de distrator interno¹, e com o uso de distrator externo
 (RED).² Outro estudo avaliou os resultados da utilização de distrator interno em pacientes submetidos à osteotomia
 frontofacial em monobloco com a utilização de distrator interno.³ Nenhum estudo, entretanto, avaliou a associação
 da osteotomia em monobloco e uso de distrator externo. A análise cefalométrica mostrou que a distração
 osteogênica do terço médio da face com a utilização de dispositivo externo rígido mostrou-se adequada do ponto de
 vista do alongamento ósseo da face e da estabilidade dos resultados, o que está de acordo com os achados de
 outros autores.² Verificou-se também que no período estudado não houve crescimento antero-posterior da face, ao
 contrário do que ocorre no sentido vertical, onde verificou-se crescimento, fato também apontado pela literatura.²,4
 A comparação dos resultados em termos de estabilidade entre o grupo submetido à osteotomia tipo Le Fort III e
 osteotomia frontofacial em monobloco, evidenciaram menor recidiva no primeiro grupo, em que pese o reduzido
 numero de pacientes da amostra. A maior recidiva no segundo grupo, embora significativa do ponto de vista
 estatístico, não se mostrou significativa do ponto de vista do resultado cirúrgico. Os resultados sugerem a
 necessidade de maiores investigações com relação às diferenças nos resultados entre os dois tipos de osteotomia na
 distração osteogênica do terço médio da face.

CONCLUSÃO: Índice

A avaliação cefalométrica demonstrou que o método de distração osteogênica do terço médio da face com o uso de
 distrator externo (RED) foi efetivo em promover o alongamento ósseo da face em portadores de craniossinostose
 sindrômica, com resultados que se mostraram estáveis durante o período estudado. Entretanto, diferenças
 significativas foram observadas no comportamento do movimento esquelético, se comparados os grupos submetidos
 à osteotomia tipo Le Fort III e osteotomia frontofacial em monobloco.
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Figura 1

Paciente portadora de síndrome de Crouzon submetida a avanço do terço médio da face com utilização de distrator
 externo. Aspecto pré-operatório e pós-operatório de 1 ano.

 

Figura 2



Paciente portadora de síndrome de Apert, durante fase de ativação do distrator externo.

 

Figura 3



Representação esquemática dos traçados cefalométricos obtidos de cada paciente.

 

Figura 4



Representação esquemática do movimento de alongamento ósseo do terço médio da face, mostrando os
 componentes horizontal e vertical do avanço ósseo e o vetor da direção do movimento, a partir do ponto ‘A’ e ponto
 orbital (O).



PROLAPSO DA GLÂNDULA LACRIMAL: REVISÃO DA LITERATURA E RELATO
 DE CASOS

|  INTRODUÇÃO  |  RELATO  |  RESULTADOS  |  DISCUSSÃO  |  CONCLUSÃO  |  BIBLIOGRAFIA  |

AUTOR:

ARY DE AZEVEDO MARQUES NETO

ENDEREÇO DO AUTOR:

R. Viradouro n˚ 97, ap. 84 Itaim Bibi - São Paulo - SP - Cep: 04538-110 e-mail: arymarques@ig.com.br Tel: (11)
 8555-7911

CO-AUTORES:

MAURICIO OREL
HELIO RICARDO NOGUEIRA ALVES
FABIO LOPES SAITO
HENRI FRIEDHOFFER

INSTITUIÇÃO:

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

DESCRITOR(ES):
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INTRODUÇÃO: Índice

As proeminências de partes moles no terço lateral da pálpebra superior possuem diversas etiologias. Uma delas, a
 ectopia de glândula lacrimal é definida como a presença de tecido glandular lacrimal em qualquer outro local que não
 o habitual. A forma adquirida da ectopia é chamada de prolapso (1) da glândula lacrimal. Geralmente é o resultado
 do envelhecimento ou trauma orbitário e deve sempre ser lembrado, pois a remoção inadvertida da glândula lacrimal
 pelo erro diagnóstico é uma situação com risco potencial de complicações na lubrificação da córnea.
 Descrevem-se dois casos clínicos ilustrativos de pacientes portadoras de prolapso de glândula lacrimal associado a
 blefarocalásio e faz-se revisão da literatura sobre o assunto.

RELATO: Índice

Caso 1) C.S.L., 19 anos, feminina e negra, referia inchaço no terço lateral das pálpebras superiores desde os 7 anos
 de idade, com piora lenta e progressiva desde os 10 anos (figuras 1 e 2). Relatava que inchaço piorava ao acordar e
 também após episódios de choro, com discreta melhora com o decorrer do dia. Sem doenças associadas, sem
 cirurgias prévias e sem uso de medicações concomitantes, apresentou ao exame físico tumoração em terços laterais
 palpebrais superiores, de aproximadamente 2 cm de diâmetro, móveis, de consistência fibroelástica e indolores,
 praticamente simétricas e que podiam ser reduzidas na taxe manual até a fossa lacrimal. Diminuíam com o decúbito
 ventral e, à eversão palpebral superior demonstrava tumoração subconjuntival em terços laterais, de aspecto
 lobulado e róseo.

 Caso 2) M.S.P., 23 anos, feminina e negra, referia inchaço em terço lateral de pálpebras superiores há 5 anos, com
 aumento progressivo e lento. Sem queixas oculares, negava prurido palpebral ou demais sintomas sistêmicos. Sem
 doenças associadas ou uso de medicações, apresentou-se ao exame físico com proeminências palpebrais superiores
 de mesmas características relatadas no caso 1 (figuras 3 e 4).



RESULTADO(S): Índice

Nos dois casos realizou-se ressecção de pele excedente e reposicionamento do lobo orbital da glândula lacrimal,
 bilateralmente (figura 5). As biópsias glandulares demonstraram-se sem alterações patológicas enquanto nas peles
 palpebrais adjacentes havia infiltrado crônico inflamatório.

DISCUSSÃO: Índice

Como a ectopia prevalece na mesma região em que o prolapso ocorre, torna-se difícil definir até que ponto há uma
 ectopia congênita ou prolapso lacrimal em certos casos. Na maior casuística encontrada até o momento, foi realizado
 um estudo retrospectivo dos últimos 50 anos, com 120 casos, divididos em duas categorias: glândula lacrimal
 ectópica e glândula lacrimal prolapsada. Dos achados, 49% (59 casos) foram considerados prolapso da glândula
 lacrimal e 51% (61 casos) como ectopia (2).
 Entre 10 a 15% dos pacientes que se apresentam para blefaroplastia podem exibir um prolapso da glândula lacrimal
 (1). Portanto, todo paciente entre 20 e 50 anos com proeminência no terço lateral da pálpebra superior deve ter
 suspeitado um prolapso da glândula lacrimal (1). Num trabalho de Schens e Dohlman, vários relatos de Síndrome do
 Olho Seco surgiram após ressecções parciais da glândula lacrimal. (3)
 Sendo assim, uma abordagem mais conservadora realizando a refixação da glândula à fossa lacrimal é a opção de
 escolha da maioria. Outra opção cirúrgica é a de realizar fixação entre o ligamento de Whitnall e o periósteo da fossa
 lacrimal, reduzindo, indiretamente, o prolapso glandular e evitando realizar suturas diretamente na glândula (4).

CONCLUSÃO: Índice

O prolapso da glândula lacrimal é uma condição clínica adquirida principalmente através do relaxamento dos
 ligamentos suspensores locais. A suspeita clínica pré-operatória deve surgir naqueles pacientes que se apresentam
 com proeminências nos terços laterais das pálpebras superiores, lembrando-se que a remoção inadvertida de tal
 estrutura pode evoluir com alterações importantes da lubrificação ocular.
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aspecto frontal pré-operatório

 

Figura 2



eversão da pálpebra direita

 

Figura 3

aspecto frontal pré-operatório

 

Figura 4



aspecto frontal pós-operatório de 3 mêses

 

Figura 5

Exposição das bolsas adiposas (seta escura) e glândula lacrimal (seta clara)
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INTRODUÇÃO: Índice

Os autores mostram suas experiências no tratamento primário do Melanoma Cutâneo. Relatam os cuidados iniciais na
 abordagem desta afecção, a importância de se estabelecer uma integração multidisciplinar e os principais
 tratamentos e complicações. Os autores acompanharam 48 pacientes portadores de Melanoma Cutâneo em
 diferentes espessuras (que necessitam condutas específicas para cada classificação) e um Follow Up de 3 anos.

MATERIAL E MÉTODO Índice

Durante o período de Janeiro de 2004 a Fevereiro de 2007, avaliamos 48 pacientes portadores de Melanoma Cutâneo
 Primário. Destes 26 eram do sexo feminino e 22 do sexo masculino. A idade variou entre 16 e 94 anos de idade com
 uma média de 55,4 anos.
 De acordo com a classificação de Breslow, podemos distribuí-los como sendo 17 casos in situ, 20 pacientes com até
 1 mm de espessura, 6 entre 1 e 4 mm de espessura e 5 casos com Breslow superior a 4 mm. A localização também
 foi a mais diversa, sendo 6 na cabeça, 5 em região cervical, 21 no tronco, 8 em membros superiores e 8 em
 membros inferiores.

RESULTADO(S): Índice

Todos os casos foram submetidos à ampliação cirúrgica de acordo com a espessura e localização de cada uma das
 lesões. Os casos com o Breslow acima de 1,0mm foram submetidos ao estudo do Linfonodo Sentinela. 
 Obteve-se recidiva local em apenas 1 dos casos de melanomas inferiores a 1 mm de espessura. Entre os casos com
 melanomas de espessura superior a 1 mm (11 casos), verificou-se recidiva em 4 casos com óbito de 2 pacientes. A
 utilização do alfa-interferon foi utilizada em 3 casos e a vacina autóloga em 1 único caso, de acordo com indicações
 oncológicas específicas.

DISCUSSÃO: Índice



CONDUTAS NA LESÃO PRIMÁRIA:
 • Punção Aspirativa por Agulha Fina – não proceder
 • Biópsia Incisional – só se torna aceitável se a possibilidade de melanoma for remota ou se a lesão primária for
 muito extensa.
 • Biópsia Excisional – é a de eleição. Recomenda-se que tal lesão seja excisada no sentido longitudinal (eixo de
 drenagem linfática), com excisão total, porém com margens de segurança pequenas. Não se recomenda a realização
 de retalhos cutâneos para oclusão primária uma vez que a mesma poderia interferir na drenagem linfática e
 consequentemente alterar ou dificultar o exame de linfonodo sentinela.
 • Exame Anátomo-Patológico – deverá informar: idade, sexo, descrição macro- e microscópico, diagnóstico,
 espessura em milímetros (critérios de Breslow), nível de Clark, presença ou não de ulcerações, regressões,
 infiltração linfocitária, crescimento vertical, invasão angiolinfática, microsatelitose, neurotropismo, subtipo histológico
 e as margens cirúrgicas.
 • Ampliação Cirúrgica – são sempre baseadas na espessura de Breslow, porém verificando a presença de outros
 fatores prognósticos como a presença de ulcerações, regressões localizações anatômicas entre outros. Na tabela
 abaixo se encontra as margens de ampliações baseadas em Guidelines da NCCN (National Comprehensive Cancer
 Network).
 *Figura 1.
 • Linfonodo Sentinela – Normalmente realizado nos casos de Melanomas Cutâneos Primários com Breslow maior ou
 igual a 1,0mm, sem apresentar ulcerações ou regressões.
 • Acompanhamento Clínico – Normalmente será feito pela oncologia e/ou dermatologia de 3 em 3 meses nos 2
 primeiros anos, de 6 em 6 meses por mais 2 anos e a seguir anualmente.
 • Tratamentos Coadjuvantes – é de indicação oncógica de acordo com critérios pré-estabelecidos e variados de
 acordo com cada caso. Entre eles o uso do Alfa-Interferon, vacinas autólogas, perfusões de membros, entre outras.

CONCLUSÃO: Índice

A Abordagem Primária do Melanoma, além de importante do ponto de vista de ressecção, traça toda a conduta a ser
 seguida posteriormente e estabelece o prognóstico dependendo, sobretudo de uma boa avaliação histológica. Uma
 vez diagnosticado, é de tratamento multidisciplinar e os cuidados cirúrgicos específicos são fundamentais
 interferindo inclusive no prognóstico do tumor.

REFERÊNCIA(S) BIBLIOGRÁFICA(S) OU BIBLIOGRAFIA: Índice

1. Sober AJ, Chuang TY, Duvic M, et al. Guideline of care for primary cutaneous melanoma. J Am Acad Dermatol
 2001; 45:579-86.

 2. Balch CM, Buzaid AC, Soong SJ, et al. Final version of the American Joint Committee on Cancer Staging System
 for Cutaneous Melanoma. J Clin Oncol 2001; 19:3635-48.

 3. The National Comprehensive Cancer Network. Pratice Guideline in Oncology. Melanoma. Version 1. 2002.

 4. Acta Oncológica Brasileira. Centro de Treinamento e Pesquisa Hospital do Câncer A.C. Camargo. 5ª. Conferência
 Brasileira sobre o Melanoma. 2003; 23, no.02.

 

IMAGENS:

Figura 1



RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA COM EXPANSORES DEFINITIVOS

|  OBJETIVO  |  MATERIAL E MÉTODO  |  DISCUSSÃO  |  CONCLUSÃO  |

AUTOR:

LUIZ EDUARDO TOLEDO AVELAR

ENDEREÇO DO AUTOR:

Av. Contorno, 4852 sala 801 Bairro Funcionários Belo Horizonte Minas Gerais tel.:3284-2141

CO-AUTOR:

JOÃO CARLOS CISNEIROS DE ANDRADE JÚNIOR

INSTITUIÇÃO:

SERVIÇO DE CIRURGIA PLÁSTICA DO HOSPITAL SOCOR

DESCRITOR(ES):

RECONSTRUÇÃO DE MAMA, EXPANSORES DE MAMA

OBJETIVO: Índice

O presente trabalho possui como objetivo discutir, esclarecer e apresentar os expansores definitivos de mama como
 mais uma técnica a ser utilizada para as reconstruções de mama, permitindo-nos proporcionar à paciente um
 volume desejado após uma mastectomia, através de material aloplástico, diminuindo um tempo cirúrgico no caso de
 reconstruções com expansores simples e prótese de silicone, além de permitir tempo operatório reduzido, menor
 morbidade e excelentes resultados estéticos.

MATERIAL E MÉTODO Índice

Material:
 Durante o período de setembro de 2005 a dezembro de 2006 realizamos um total de 15 reconstruções imediatas
 utilizando o expansor definitivo de mama. A idade das pacientes variou entre 27 e 68 anos com uma média de 53
 anos. Utilizamos expansores da marca Mentor® tipo Becker35, de volumes variados entre 255 a 565 ml. (média de
 400ml). 
 Das 15 pacientes, oriundos de mastologistas diferentes, 9 apresentaram carcinomas ductais invasores, 4 carcinomas
 ductais in situ de alto grau 1 do tipo carcinoma lobular e 1 tumor filóide recidivante.
 Todos os casos foram operados sob anestesia geral e a reconstrução de forma imediata. 
 Realizamos o início das expansões após 30 dias do pós-operatório, porém sempre antes do início dos tratamentos
 coadjuvantes (sobretudo a radioterapia). Em alguns poucos casos iniciamos a expansão no per-operatório quando
 existia pele excedente na mastectomia e um músculo que permitisse a distensão. O tempo e o número de expansões
 variaram de acordo com cada caso, sobretudo baseando-se na mama contralateral. Variou entre 3 a 7 sessões de
 expansão e um período de 1 a 3 meses depois do seu início.
 Em 5 pacientes houve necessidade do esvaziamento axilar, 8 do exame para estudo do linfonodo sentinela (a
 maioria deste com congelação per-operatório) e apenas 2 não precisaram da abordagem axilar.
 Onze pacientes (73%) necessitaram de cirurgia para simetrização da mama contralateral. As demais não
 necessitaram por apresentarem as mamas contralaterais de volumes pequenos ou médios e sem ptose.
 Em todas as pacientes utilizamos drenagem por aspiração contínua, cuja média de permanência pós-operatória foi
 de 5 dias.
 Apresentamos 3 complicações pós-operatórias assim descriminadas: 2 infecções e 1 necrose cutânea pós-



mastectomia. Ambos os casos de infecções foram tratados com antibioticoterapia venosa em regime hospitalar e a
 necrose de pele pós-mastectomia foi parcial em um caso onde foi realizada expansão per-operatória e tratado por
 desbridamento cirúrgico e desinsuflação do volume previamente injetado. Em nenhum dos casos houve necessidade
 de retirada do expansor definitivo da mama.
 Até o momento nenhuma das pacientes, seja elas magras ou não, nos procurou para a retirada das válvulas.
 A avaliação dos resultados embora subjetiva foi considerada muito satisfatória em todos os casos, tanto do ponto de
 vista técnico quanto do paciente.
 Figuras 1 e 2.
 Método:
 Após a mastectomia com ou sem esvaziamento axilar e se fazer uma hemostasia rigorosa de todo o leito operatório,
 desinserimos o músculo peitoral maior em sua extremidade costal e esternal. O descolamento submuscular se dá de
 forma romba e praticamente avascular. Realiza-se um pequeno descolamento em túnel para a região torácica lateral
 inferior onde introduziremos a válvula da prótese. Montamos previamente todo o sistema do expansor: válvula,
 conector, manguito e a prótese. Retiramos por aspiração todo o conteúdo de ar do expansor não permitindo
 “chacoalhar” a solução salina futuramente injetada aos movimentos.O expansor é colocado no espaço submuscular.
 O músculo é então suturado dentro do possível em sua inserção medial. Inferiormente, é suturado no retalho
 mamário inferior de tal forma que a futura linha de sutura se localize acima do músculo. Desta forma, caso haja
 alguma deiscência da sutura, não há exposição imediata da prótese. O túnel para a colocação da válvula é fechado e
 a mesma fixada. Procedemos a colocação do dreno de aspiração contínua que também é fixado e a sutura é
 realizada. Dependendo do excesso de pele ainda deixado pode-se já expandir um determinado volume per-
operatório apesar de tal prática ser menos praticada.

DISCUSSÃO: Índice

• Seleção dos pacientes (melhor indicação) – não substitue outras técnicas como as de retalhos autólogos. Depende
 do prognóstico, tipos de tratamento coadjuvante, exame de cada paciente e do desejo individual da pte. quanto ao
 tipo de reconstrução.
 • Mtos. casos é a 1ª. escolha (sem deixar outras cicatrizes ou seqüelas). 2ª. escolha- demais retalhos.
 • Como é o expansor definitivo
 • Tipo de expansores: 3 tipos- Becker 25 (25% silicone gel, 75% solução salina)
 Becker 35 (35% silicone gel, 65% solução salina)
 Becker 50 (50% silicone gel, 50% solução salina)
 • Tempo médio da cirurgia
 • Menor Agressão física
 • Valores: Expansor Definitivo> expansor simples + prótese silicone.
 Se somarmos tudo e ser 1 só cirurgia, mto. mais barata.
 • Resultados estéticos

CONCLUSÃO: Índice

A utilização do expansor definitivo de mama contribui positivamente para as técnicas de reconstrução das
 mamas,imediatas ou não. Além de possibilitar mais uma opção cirúrgica, substitui a técnica da colocação do
 expansor simples que posteriormente necessitaria troca por uma prótese de silicone, permite um único tempo
 cirúrgico, é mais econômico financeiramente, alcança mais rápido o resultado final da reconstrução, não aumenta a
 morbidade do tratamento, não provoca cicatrizes além das deixadas pela mastectomia, é capaz de ajustar o volume
 da mama reconstruída com a da contralateral, além de proporcionar um excelente resultado estético.
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INTRODUÇÃO: Índice

A realização de enxerto de gordura, principalmente associado à lipoaspiração, vem ganhando popularidade tanto
 entre os cirurgiões quanto entre seus pacientes. A intenção é de conseguir melhores resultados e contornos
 corporais, tendo como um dos objetivos a melhor projeção da região glútea.

RELATO: Índice

O IMC das 27 pacientes foi semelhante no pré –operatorio e 1 mês após a cirurgia. 19 pacientes apresentaram queda
 do IMC após 3 e 6 meses. 8 pacientes tiveram elevação do IMC após 3 e 6 meses.Dessas pacientes, foi observado
 aumento irregular em região abdominal e aumento desproporcional de região glútea,mostrando uma relação glúteo-
coxa e glúteo-abdomen igual a 1.3 e 1.2 respectivamente.Nas pacientes que mantiveram e diminuíram o IMC,
 apresentaram melhores contornos corporais com uma proporção glúteo-coxa igual a 1.4 e glúteo –abdomen igual
 a1.8.

OBJETIVO: Índice

Avaliar a relação das alterações ponderais com as alterações corporais em pacientes submetidas `a lipoaspiração
 com a lipoenxertia glútea.

MATERIAL E MÉTODO Índice

Foram avaliadas 27 pacientes submetidas à lipoaspiração maior que 3 litros e lipoenxertia glútea maior que 500 ml.
 Foram anotadas as medidas de peso e estatura conseguindo obter o índice de massa corporal ( IMC ), além de
 medidas circunferenciais do abdômen, coxas e do glúteo no pré-operatório e no pós operatório de um mês, três
 meses e 6 meses.



DISCUSSÃO: Índice

Seria o glúteo o local de maior deposição gordurosa em pacientes com ganho ponderal ? O crescimento irregular da
 área abdominal em pacientes com aumento do IMC seria conseqüência de fibrose cicatricial pos-operatoria ? A
 reabsorção de gordura enxertada teria relação com o IMC do pos-operatorio?

CONCLUSÃO: Índice

Pacientes que apresentam ganho ponderal após lipoaspiração com lipoenxertia, tiveram aumento circunferencial de
 abdômen e coxa em menor proporcao do que a da região glútea.
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INTRODUÇÃO: Índice

A fissura lábio-palatina é causada por uma falha na migração ou na fusão dos processos fronto-nasal e maxilares,
 durante o desenvolvimento embriológico, entre a quarta e oitava semanas de vida intra - uterina. A fissura labial
 com ou sem fenda palatina pode ser isolada ou associada com outra anormalidade congênita. A identificação no pré-
natal dessas anormalias é essencial para aconselhamento pré-natal, planejamento obstétrico e neonatal.

OBJETIVO: Índice

Nosso objetivo foi avaliar se o diagnóstico pré-natal ultrassonográfico pode alterar os resultados do tratamento dos
 pacientes portadores de fissura lábio-palatina.

MÉTODO Índice

48 pacientes portadores de fenda labial e/ ou palatina foram sorteados aleatoriamente entre 245 pacientes totais
 atendidos em nossa unidade. Esses pacientes foram divididos em dois grupos conforme a presença ou ausência do
 diagnóstico ultrassonográfico pré-natal, conforme questionário respondido pela mãe ou responsável. A presença do
 diagnóstico pré-natal resultou no grupo A, a ausência no grupo B.

RESULTADO(S): Índice

Mais de 80% das mães só sabem do diagnóstico ao nascimento da criança; ao saberem precocemente, estas
 gestantes são submetidas à ultrassonografia numa freqüência 300% maior que as que não sabiam do diagnóstico.
 Cerca de 90% dos diagnósticos ultrassonográficos se confirmam ao nascimento. Melhor preparo pré-operatório nos
 pacientes nos quais as mães sabiam do diagnóstico; menor índice de complicações pós –operatórias nos pacientes
 do primeiro grupo.

DISCUSSÃO: Índice



O diagnóstico pré-natal de fissura labio-palatina influi no futuro do feto. A qualidade da informação do diagnóstico
 pré-natal é um fator determinante no tratamento prolongado do fissurado. Nossos pacientes com diagnóstico pré-
natal apresentaram uma melhor e mais precoce adesão ao tratamento. A literatura apresentou resultados
 semelhantes aos nossos, a cooperação dos pais foi enfatizada como uma ocorrência favorável nesse aspecto. A
 precocidade no diagnóstico aumenta a adesão ao tratamento favorecendo inclusive na idade que ficaram em
 condições ideais para a cirurgia, permitindo assim um tratamento mais precoce e uma maior possibilidade de
 integração social.
 Quanto às complicações, observamos em somente um caso de deiscência pós-operatória, que ocorreu no grupo B,
 mostrando assim que o diagnóstico no pré-natal melhora o tratamento pós-cirúrgico. 

CONCLUSÃO: Índice

diagnóstico ultrassonográfico no pré-natal melhora os resultados do tratamento de fissuras lábio-palatina.
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INTRODUÇÃO: Índice

A Síndrome do Túnel do Carpo apresenta, hoje, diversas opções de tratamento, do conservador ao cirúrgico. Deve-se
 iniciar pelo tratamento clínico, indicando o procedimento cirúrgico quando este último não foi eficaz. Entre as
 técnicas cirúrgicas estão a via aberta e a endoscópica. Nas opções de técnicas abertas, sem o auxílio de
 instrumentos ópticos e de vídeo, temos as propostas minimamente invasivas, com uso de mini incisões, onde a
 liberação do ligamento carpal transverso é realizada sem a visualização direta das estruturas , através do uso de
 retinaculótomo, bisturi ou tesouras
 Lesões iatrogênicas são mais freqüentes nestas técnicas, quando comparadas às técnicas abertas tradicionais ou às
 técnicas endoscópicas com visualização por vídeo.

OBJETIVO: Índice

Relatar o uso de uma técnica alternativa de abordagem minimamente invasiva, com mini incisão e uso de
 reticulótomo luminoso em paciente com Síndrome do Túnel do Carpo.

MÉTODO Índice

Foi avaliada uma paciente de 46 anos, sexo feminino, portadora da Síndrome do Túnel do Carpo, que apresentou
 falha do tratamento conservador após seis meses. Foi submetida à técnica minimamente invasiva com o uso de mini
 incisão e instrumento utilizado descarcartável chamado Light-Knife (Write Inc.) , que associa a lâmina cortante do
 reticulótomo a uma estrutura plástica transparente cujo desenho propicia a proteção das estruturas nobres internas
 do túnel do carpo. A fonte de luz interna no cabo do instrumento produz um feixe luminoso transmitido pela
 estrutura plástica transparente até a ponta, propiciando a localização desta durante o procedimento através de
 transiluminação cutânea.

DISCUSSÃO: Índice

A técnica com mini incisões e uso do retinaculótomo proporcionou um melhora completa dos sintomas da paciente



 submetida ao tratamento cirúrgico, com dois meses de acompanhamento. Permitiu maior visualização, diminuindo o
 risco de lesões iatrogênicas.

CONCLUSÃO: Índice

Em cirurgias minimamente invasivas, o uso do reticulótomo luminoso auxilia na prevenção de lesões iatrogênicas na
 liberação do túnel do carpo, além de demonstrar facilidade técnica em seu manuseio, apesar de ter um custo que
 dificulta seu uso com mais freqüência, fato que se torna um aspecto negativo da técnica.
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INTRODUÇÃO: Índice

A disostose mandíbulo-facial ou Síndrome de Franceschetti é uma complexa malformação crânio-facial com
 envolvimento bilateral, que se apresenta por hipoplasia dos ossos, em particular a mandíbula e o zigomático,
 associados com coloboma e hipoplasia das pálpebras inferiores e fissuras palpebrais oblíquas em posição
 antimongolóide.

RELATO: Índice

A.T.C.S., 12 anos, sexo masculino com Síndrome de Franceschetti na forma incompleta, apresentando hipoplasia da
 mandíbula e ausência do arco zigomático, fissuras oblíquas palpebrais em posição antimongolóide, coloboma em
 pálpebras inferiores em terço lateral e ausência de cílios nos dois terços mediais. Apresentava ainda deformidade do
 conduto auditivo externo com surdez de condução, anomalias do ouvido médio e projeção do couro cabeludo na
 parte lateral da bochecha direita. O paciente foi submetido a distração óssea mandibular bilateral, bidirecional, com
 distrator externo através de acesso intraoral. 
 Foi feito enxertia com osso ilíaco em região da fissura zigomática para realizar posterior distração. No entanto,
 houve reabsorção do enxerto, o que impossibilitou a realização da distração, motivo pelo qual optamos pelo enxerto
 ósteo-muscular de calota craniana (tabua externa) com músculo temporal.

OBJETIVO: Índice

Relatar o tratamento da hipoplasia zigomática com o uso de distração osteogênica e retalho ósteo-muscular em
 paciente com Síndrome de Franceschetti.

DISCUSSÃO: Índice

As deformidades do osso zigomático podem ser submetidas à distração óssea, como preconiza Molina, eventualmente
 um enxerto ósseo prévio é realizado para permitir uma melhor qualidade de osso alongado, seus resultados são
 ótimos, uma vez que a deformidade é tratada sem a necessidade de enxertos ou retalhos ósteo-musculares, como
 havia sido planejado inicialmente pela equipe. Molina & Ortiz-Monasério indicam o uso de distratores bidirecionais



 bilateralmente, permitindo assim um alongamento e melhora do ângulo goníaco entre o corpo e ramo, que
 usualmente encontra - se mais aberto que o normal. DUPERTUIS (1950) reconstruiu o arco zigomático enxertando
 duas cartilagens costais com o pericôndrio intacto e um fragmento de cartilagem. Neste estudo foi realizado enxerto
 ósseo da crista ilíaca para realização de fissura de arco zigomático, porém ocorreu absorção do enxerto, sendo então
 optado por realização de retalho ósteo-muscular que apresentou boa evolução.

CONCLUSÃO: Índice

A distração óssea mandibular e o retalho ósteo-muscular permitem a reconstrução adequada do esqueleto facial, na
 Síndrome da Franceschetti, possibilitando a posterior reconstrução de partes moles.
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INTRODUÇÃO: Índice

A Reconstrução de mama é parte integrante do tratamento de pacientes submetidas à mastectomia. Reconstrução
 imediata pode reduzir custo, facilitar a realização do procedimento cirúrgico, obter melhor resultado cosmético,
 assim como produzir efeito psicológico positivo para as mesmas. Foi demonstrado melhor controle loco-regional e
 maior sobrevida livre de doença em pacientes com câncer de mama com axila positiva submetidas à radioterapia
 pós-operatória. Contudo, estão bem documentados os efeitos deletérios – agudos e crônicos - da radioterapia sobre
 a reconstrução mamária. Neste estudo, avaliamos em um grupo de pacientes o impacto da radioterapia adjuvante
 após reconstrução imediata de mama.

MATERIAL E MÉTODO Índice

Entre 2001 e 2006, 226 pacientes foram submetidas à mastectomia radical modificada com reconstrução imediata.
 Avaliamos retrospectivamente 32 pacientes com idade entre 23 e 60 anos (média de 41,3) tratadas com radioterapia
 após mastectomia radical modificada com reconstrução imediata. A dose total foi de 5000cGy divididos em 25
 frações. Avaliamos técnica de reconstrução, evolução da terapia adjuvante, complicações e resultado cosmético
 obtido.

RESULTADO(S): Índice

O período médio de seguimento foi de 50 meses (11 - 74 meses). 25 pacientes foram submetidas à reconstrução
 com retalho miocutâneo de músculo reto abdominal (TRAM), 02 com expansor e 05 com latíssimo do dorso e
 implante (LD). Em nenhum caso houve necessidade de interrupção da radioterapia por toxicidade cutânea. Treze
 pacientes apresentaram hiperpigmentação cutânea e quatro descamação e prurido durante a radioterapia. Todas



 apresentaram regressão do quadro após tratamento conservador. Uma paciente apresentou celulite com melhora
 após antibioticoterapia. Nove pacientes apresentaram liponecrose na neomama, sendo realizada excisional. 01
 paciente apresentou fibrose acentuada após reconstrução com TRAM, sendo necessária ressecção deste e
 reconstrução com LD. As duas pacientes submetidas à reconstrução com expansor não tiveram boa evolução.

DISCUSSÃO: Índice

Embora sejam conhecidos os efeitos deletérios da radioterapia sobre a mama reconstruída, nem sempre é possível
 prever a necessidade da mesma, pois achados anatomo-patológicos podem revelar uma extensão maior da doença.
 Nesta série, reconstrução imediata de mama com radioterapia adjuvante não foi associada a aumento da interrupção
 de tratamento. Entretanto, o uso de expansor e implante foi relacionado aos piores resultados. Os efeitos da
 radioterapia são agudos (eritema, descamação) e crônicos, como fibrose, retração, atrofia dos tecidos.

CONCLUSÃO: Índice

Nesta série de casos, observou-se evolução desfavorável dos casos submetidos à reconstrução em dois tempos
 (expansor/implante). Os pacientes submetidos à reconstrução com TRAM ou LD apresentaram os melhores
 resultados cosméticos.
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INTRODUÇÃO: Índice

A Osteotomia Sagital Bilateral da Mandíbula (OSBM) é um procedimento utilizado freqüentemente em cirurgia
 ortognática para o avanço ou recuo da mandíbula. A mentoplastia óssea pode ser associada à correção de
 deformidades mandibulares. A OSBM não é isenta de riscos e lesão ao nervo alveolar inferior (NAI) durante a
 cirurgia pode resultar em distúrbios sensitivos temporários ou até mesmo permanentes na região do mento e lábio
 inferior. Muitos fatores podem interferir na sensibilidade pós-operatória, tais como idade, magnitude do recuo e
 exposição do nervo. O impacto da mentoplastia óssea no prognóstico sensitivo permanece inconclusivo. O objetivo
 do estudo é comparar a incidência e o grau de alteração da sensibilidade, bem como a sua recuperação após a OSBM
 isolada e OSBM associada a mentoplastia óssea.

MATERIAL E MÉTODO Índice

Vinte pacientes (40 lados) com idade média de 20,8 anos foram submetidos a OSBM com recuo isolado da mandíbula
 e quinze (30 lados) com idade média de 24,4 anos submetidos ao recuo associado a mentoplastia óssea. A técnica
 utilizada foi a de Obwegeser-Dal Pont, realizada pelo mesmo cirurgião, utilizando para a fixação parafusos bicorticais
 não compressíveis. A condição do NAI foi avaliada com lupa de quatro aumentos no intra-operatório e classificada
 em nervo visível sem lesão (fora do canal), nervo não-visível (no canal) e nervo parcialmente lesado. Os setenta
 lados foram avaliados através de testes de sensibilidade objetivos que investigaram a nocicepção (teste com agulha)
 e as sensibilidades térmica (tubos de ensaio a 15-200 e 40-500) e tátil (monofilamentos Semmes-Weinstein®). Os
 testes foram realizados no pré-operatório, no primeiro dia e com um, três, seis e doze meses de pós-operatório. A
 região do mento e lábio inferior foi avaliada em oito zonas (Fig. 1), sendo cada uma testada três vezes por um único
 examinador, sem o conhecimento da condição do nervo e dos resultados anteriores. Um ano após a cirurgia, os dois
 grupos também foram avaliados subjetivamente com relação à recuperação da sensibilidade.



RESULTADO(S): Índice

O recuo mandibular variou de 1 a 11mm, com uma distribuição similar nos dois grupos. Com relação à condição do
 nervo no intra-operatório, a diferença na distribuição dos tipos entre os dois grupos não foi estatisticamente
 significante. Após um ano, 70% dos pacientes submetidos a OSBM isolada consideraram sua sensibilidade normal,
 enquanto no grupo submetido a mentoplastia associada, apenas 53% referiu uma sensibilidade igual à pré-
operatória. Entretanto, analisando os lados individualmente, nenhuma diferença foi encontrada com relação à
 recuperação das sensibilidades subjetiva e objetiva, independente da condição do nervo, após um ano da cirurgia
 (Fig. 2 e 3). Os testes objetivos da funcionalidade do NAI mostraram uma recuperação mais lenta no grupo
 submetido a OSBM associada a mentoplastia (Fig. 4). Um grau maior de alteração da sensibilidade foi observado nos
 lados com o nervo visível (Fig. 5) ou lesado (Fig. 6), imediatamente após a cirurgia.

CONCLUSÃO: Índice

As queixas subjetivas foram encontradas em proporção maior que os testes objetivos puderam detectar. Pacientes
 submetidos a OSBM associada a mentoplastia apresentaram uma recuperação mais lenta, porém similar após um
 ano. A simples exposição do nervo durante a osteotomia também contribuiu para uma pior recuperação.
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INTRODUÇÃO: Índice

A contratura capsular é definida como uma cicatrização esférica com contração da cápsula que envolve a prótese e
 resulta em uma mama endurecida, distorcida e dolorosa. A etiopatogenia é indefinida e seria multifatorial, mas um
 tratamento bem sucedido desta complicação pode ser o controle da inflamação 1,2 .
 Foi relatado em estudos anteriores que o zafirlucaste (antagonista dos receptores de leucotrienos, usado para
 tratamento da asma) seria eficaz no tratamento de contratura capsular 1,3 . Nosso estudo avaliou o uso de
 zafirlucaste para o tratamento de contratura capsular. 

MATERIAL E MÉTODO Índice

Foram avaliadas oito pacientes (12 mamas) submetidas a mamoplastia de aumento, mastopexia com prótese ou
 troca de prótese mamária, operadas entre abril de 2005 e dezembro de 2006 pela equipe do Instituto de Cirurgia
 Plástica Santa Cruz e que desenvolveram contratura capsular. Após a detecção da contratura, foi instituído o uso de
 zafirlucaste 20 mg VO de 12/12 hs por um período que variou de 30 a 90 dias. A análise estatística foi realizada
 utilizando o teste Wilcoxon signed rank.

RESULTADO(S): Índice

Houve resolução completa da contratura, com retorno a Baker grau I em seis pacientes (nove mamas). Houve
 redução do grau de contratura Baker III para Baker II em uma paciente (duas mamas), sendo mantido o uso de
 zafirlucaste por 90 dias. Não houve resposta ao uso da medicação em uma paciente (uma mama) que manteve
 Baker grau III mesmo após 90 dias de uso de zafirlucaste. A redução do grau de contratura com o uso de
 zafirlucaste foi estatisticamente significante (p= 0,001). (Tabela 1, Gráfico 1 e Tabela 2). Houve manutenção do
 efeito benéfico no seguimento a longo prazo (seguimento médio de 7,2 meses). Clinicamente nenhuma paciente
 apresentou efeitos colaterais da medicação.

DISCUSSÃO: Índice

Os resultados desta análise clínica sugerem uma resposta favorável ao uso de zafirlucaste para o tratamento de
 contratura capsular. Observamos resolução completa da contratura mesmo em pacientes com Baker grau IV,
 evitando nova intervenção cirúrgica4. Apesar de não haver ocorrido nenhum dos efeitos adversos relatados na
 literatura5 nos pacientes deste estudo, nossa amostra é pequena, portanto estes efeitos devem ser considerados



 durante a utilização do medicamento.

CONCLUSÃO: Índice

O uso de zafirlucaste para o tratamento de contratura capsular em pacientes submetidas a mamoplastia de aumento,
 mastopexia com prótese e troca de prótese mamária foi eficaz segundo os resultados deste estudo.
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INTRODUÇÃO: Índice

As lesões do plexo braquial, cada vez mais freqüentes no nosso meio, geralmente pré-ganglionares, podem ser
 tratadas de diferentes maneiras. A neurotização entre os nervos ulnar e o musculocutâneo com reparo término-
lateral, proposta em 1998 por Franciosi et all vem trazendo um bom resultado funcional. O objetivo deste trabalho é
 analisar os resultados obtidos com esta técnica.

MATERIAL E MÉTODO Índice

Foi realizado um estudo retrospectivo dos pacientes com lesão do plexo braquial pré-ganglionar de raízes altas e
 preservação do nervo ulnar. Onze pacientes foram submetidos a neurotização do bíceps com reparo término - lateral
 entre os nervos musculocutâneo e ulnar, e posterior análise os resultados.

RESULTADO(S): Índice

Onze pacientes foram submetidos à técnica descrita. Todos apresentaram lesão de plexo braquial de origem
 traumática. Três pacientes foram operados há menos de quatro meses e ainda não apresentam movimento, porém
 há contração muscular perceptível. Todos os outros oito pacientes chegaram à M2 em seis meses. Destes, um
 regrediu para M1, quatro permaneceram em M2 e três pacientes chegaram à M4, após avaliação de 9 meses.

DISCUSSÃO: Índice

Várias são as técnicas conhecidas para neurotizar o bíceps . A utilização do nervo ulnar, quando possível, pelo
 sinergismo de movimento, é uma das mais utilizadas. O reparo T-L entre o nervo ulnar e o musculocutâneo tem com
 vantagem a não necessidade de secção de fascículos do nervo neurotizante.
 Através de uma incisão na região proximal do braço envolvido, são localizados os nervos ulnar e musculocutâneo.
 Faz-se uma pequena janela epineural no nervo ulnar para melhor expor os fascículos. Logo a seguir, um reparo T-L é
 realizado entre eles.



CONCLUSÃO: Índice

Os resultados aqui analisados, mostram a eficiência desta técnica e a sua baixa morbidade uma vez que os fascículos
 do nervo neurotizante não são seccionados. Também dispensa a utilização de enxertos de nervo.
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INTRODUÇÃO: Índice

Deformidades orbitárias pós-traumáticas podem produzir alterações estético-funcionais complexas e de difícil
 resolução no segmento craneofacial. Através da utilização de enxertos ósseos retirados da região parietotemporal
 essas deformidades podem ser minimizadas. Junto a isso, a região parietotemporal é considerada uma área
 privilegiada na doação de enxertos ósseos e oferece uma opção adicional através da fáscia temporoparietal sem a
 necessidade de utilização de material aloplástico.

MATERIAL E MÉTODO Índice

Durante o período de Junho a Dezembro de 2004 foram operados 8(oito) pacientes com deformidades orbitárias pós-
traumáticas com reconstrução do complexo orbitomaxilozigomático comprometido a través de enxertos autógenos ou
 retalhos osteofaciais de calota craniana. A idade variou de 20 a 50 anos. Todos os pacientes eram do sexo
 masculino. Quanto ao tempo de evolução, 38% com evolução de menos de 30 dias e 62% com mais de 6 meses.
 Dentre os pacientes, 3(três) apresentavam fratura exclusiva do assoalho orbitário e 5(cinco) apresentavam
 afundamento do complexo zigomaticomalar asociado a fratura de assoalho. Como método reconstrutivo foram
 utilizados em 5 casos enxerto ósseo retirado do calvario na região parietal homolateral. Em 2 casos utilizou-se
 retalho temporoparietal osteofacial e em 1 caso foi utilizado enxerto ósseo seguido de cobertura com retalho
 temporoparietal. O defeito foi abordado por incisão subpalpebral e descolamento de retalho miocutâneo do orbicular,
 onde eram avaliados o volume de enxerto e preenchimento adecuados. Os enxertos eram retirados por incisão
 hemicoronal posterior a projeção da artéria temporal superficial com dissecção até o plano subgaleal e retirado por
 meio de brocas de 4mm e cinzéis curvos e finos e martelo após delimitação de todo segmento. Após a retirada, este
 era fixado a área receptora com fios de aço(aciflex 1) e miniplacas e parafusos(2.3mm) conforme necessidade. Os
 retalhos eram elevados após identificação dos vasos temporais com doppler com incisão pré-auricular em sentido
 cefálico até 3 cm da crista temporal e transferido por túnel subperiostal até a região orbitária.



RESULTADO(S): Índice

Foram observados correção do defeito orbitário em todos os casos, com melhoria da exoftalmia e diplopia pós-
traumática. Foi observado 1(um) caso de hipocorreção e 1(um) caso de hipercorreção com discreto exoftalmo e
 retração da margen ciliar, fato este devido ao mau posicionamento do enxerto no assoalho orbital.

DISCUSSÃO: Índice

As deformidades orbitárias pós-traumáticas são consideradas complicações freqüentes nos traumas faciais. Dentre as
 indicações cirúrgicas mais frequentes na fase aguda desses tipos de fraturas destacam-se exoftalmia e diplopia.A
 falha na identificação dessas alterações causam seqüelas tardias de difícil resolução(1,2). O melhor método
 reconstrutivo orbitário é controverso na literatura e depende muito do material empregado e da experiência do
 cirurgião. Dentre as vantagens do enxerto ósseo destacam-se a versatilidade, podendo ser retirados em sua
 espesura toral, bipartido e recolocado em seu leito receptor, e sua eficacia a longo prazo, com baixos índices de
 infecção e reabsorção.(1,2,3,4).
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Acesso orbitário via incisão subciliar com descolamento de retalho miocutâneo do músculo orbicular inferior
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Retalho osteofascial da fasciatemporoparietal
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Pré-op de deformidade pós traumática
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Pós-op corregido com enxerto ósseo
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INTRODUÇÃO: Índice

deformidade pouco freqüente, podendo ser uni ou bilateral, a mama tuberosa causa uma alta morbidade
 psicológica.1,2 É caracterizada pelas seguintes alterações anatômicas: um anel constritor que causa herniação de
 tecidos pelo complexo aréolo-papilar, tornando-o aumentado e protuberante; um diâmetro deficiente da base
 mamária; hipoplasia glandular principalmente no pólo inferior e sulco infra-mamário alto.2,3

RELATO: Índice

LDM, 18 anos, apresentando mamas tuberosas e assimétricas (figura 1 e 2), desejando correção da deformidade e
 aumento do volume mamário, foi submetida à cirurgia em 13/06/07, sob anestesia geral. Foi realizada uma
 marcação circular, intra-areolar, distando 2 cm da margem da aréola. A área entre esta marcação e a papila foi
 decorticada. Na margem externa do hemisfério inferior desta área decorticada, realizou-se uma incisão para acesso
 ao tecido mamário (figuras 3 e 4). A mama foi bipartida obliquamente, em direção cranial, a fim de manter um
 maior volume de tecido nos quadrantes inferiores. Na mama esquerda, ressecou-se 80g de tecido do pólo superior.
 A seguir, descolou-se o retalho glandular caudal da pele do pólo inferior da mama, e o mesmo foi dobrado
 anteriormente e suturado sobre si mesmo, como preconiza Ribeiro3. Realizou-se a inclusão de próteses de silicone
 texturizadas, perfil alto, de 235ml à direita e 175ml à esquerda, em plano subfascial. A loja das próteses foi fechada
 com pontos separados de nylon 3-0. Realizou-se sutura em bolsa na margem externa da área areolar decorticada
 com fio PDS® 3-0 (polidioxanona) e sutura da papila com pontos separados de nylon 5-0. No pós-operatório de um
 mês as mamas apresentam-se com boa simetria e a cicatriz peripapilar é pouco perceptível. A paciente relata grande
 satisfação com o resultado (figuras 5 e 6).

DISCUSSÃO: Índice



a mama tuberosa foi descrita pela primeira vez em 1976,4 e desde então inúmeros autores têm se dedicado a
 descrever e classificar esta deformidade.1-3,5 Embora inúmeras técnicas tenham sido propostas, sua correção
 permanece um desafio para o cirurgião plástico.1,3 No caso relatado, os autores lograram um bom resultado
 estético com a associação de diversas técnicas já descritas1,2,3,5. A via areolar com cicatriz resultante peripapilar
 permite diminuir a aréola, liberar o anel constritor, e apresenta como grande vantagem uma cicatriz pouco aparente,
 camuflada pela pele rugosa e pigmentada da aréola.2
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INTRODUÇÃO: Índice

Um dos mais importantes fatores de risco para infecção é a presença de bactérias no campo operatório, e o objetivo
 da anti-sepsia é diminuir o número de bactérias na pele antes de se fazer uma incisão.1 Os agentes mais utilizados
 para anti-sepsia do campo operatório são o polivinilpirrolidona iodo (PVP-I) e o gluconato de clorexidina.2 O objetivo
 deste estudo foi comparar a efetividade do uso das soluções alcoólicas destes dois agentes para anti-sepsia do
 campo operatório em Cirurgia Plástica.

MATERIAL E MÉTODO Índice

250 pacientes, candidatos a cirurgias plásticas eletivas e limpas, foram randomicamente alocados para o grupo PVP-I
 (n=125) ou para o grupo clorexidina (n=125). O método de anti-sepsia foi padronizado, utilizou-se solução alcoólica
 de PVP-I 10% ou de clorexidina 0,5%. Foram coletadas, com swab, amostras do campo operatório para cultura
 quantitativa, imediatamente antes da anti-sepsia, dois minutos após e ao final da cirurgia. As amostras foram
 semeadas em ágar manitol, ágar sabouraud e ágar teague, seletivos para estafilococos, fungos e enterobactérias,
 respectivamente, além de ágar sangue, para identificar colônias hemolíticas. Foram adotados os critérios e a
 classificação de infecção pós-operatória do Centers for Disease Control, e os pacientes foram seguidos por 30 dias.3

RESULTADO(S): Índice

a tabela 1 mostra a comparação entre os grupos quanto à colonização cutânea. A correlação entre a duração da
 cirurgia e a colonização cutânea ao final do procedimento foi significante apenas para estafilococos, no grupo PVP-I
 (p<0,001). Quatro pacientes (1,6%) desenvolveram infecção pós-operatória, todos alocados no grupo PVP-I



 (p=0,06). A infecção, em todos os casos, foi classificada como incisional superficial.3

DISCUSSÃO: Índice

O objetivo principal da anti-sepsia é prevenir infecção pós-operatória.1Embora todos os pacientes que apresentaram
 infecção no pós-operatório estivessem no grupo PVP-I, não houve diferença estatística entre os grupos. Entretanto, a
 clorexidina foi mais efetiva do que o PVP-I na redução de colônias de estafilococos ao final da cirurgia. A clorexidina
 não é neutralizada por sangue ou outros biomateriais ricos em proteínas, e sua ação bactericida é mais duradoura.4

CONCLUSÃO: Índice

como a colonização cutânea foi significantemente mais baixa quando utilizou-se clorexidina 0,5%, conclui-se que este
 anti-séptico seja mais efetivo para anti-sepsia do campo operatório em cirurgia plástica.
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Número de unidades formadoras de colônias (UFC) nos grupos PVP-I e clorexidina e comparação entre os grupos nos
 três momentos: pré, 2 minutos após a anti-sepsia e ao final da cirurgia.
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INTRODUÇÃO: Índice

Diversas são as afecções que acometem a região perineal, desde as neoplasias do sistema uroproctogenital, agenias,
 processos infecciosos e inflamatórios até seqüelas de radioterapia, que necessitam de procedimentos reconstrutivos.
 Os tratamentos cirúrgicos dessas enfermidades abrangem ressecções e debridamentos amplos associados a
 esvaziamentos ganglionares gerando áreas cruentas de diferentes dimensões e localizações. Os procedimentos
 reconstrutivos variam de enxertos de pele até retalhos livres microcirúrgicos. Objetivo: relatar as diferentes
 modalidades reconstrutivas utilizadas no tratamento de lesões perineais

MÉTODO Índice

Série de casos de reconstrução de períneo após tratamento cirúrgico de diferentes lesões.

RESULTADO(S): Índice

No período de janeiro de 2006 a julho de 2007, 09 pacientes foram submetidos à reconstrução perineal, sendo 06
 pacientes femininas e 03 masculinos, com idade média de 51 anos. A lesão mais prevalente foi à neoplasia de vulva
 em 05 pacientes, sendo 02 casos de neoplasia de ânus e 02 casos de Síndrome de Fournier. Retalhos fasciocutâneos
 foram empregados em 06 casos. Nas reconstruções de saco escrotal foram utilizados retalhos cutâneos e enxerto de
 pele. Em 01 caso foram utilizados retalho muscular de glúteo máximo bilateral e enxerto de pele parcial. Houve dois
 óbitos decorrentes da recidiva das lesões neoplásicas, sem relação com o procedimento cirúrgico. Os resultados
 foram considerados adequados pelas equipes médica e paciente quanto à cobertura cutânea. O retorno à atividade
 sexual foi relatado por 02 pacientes submetidos à reconstrução de vulva após seis meses de pós-operatório.



DISCUSSÃO: Índice

A reconstrução perineal é de extrema importância devido aos aspectos físicos e psicológicos envolvidos bem como
 pela crescente demanda de casos de outras especialidades. Afecções neoplásicas são as lesões mais prevalentes,
 mas lesões necroinfecciosas e seqüelas de tratamento radioterápico também contribuem para um número grande de
 casos. Há uma gama de procedimentos reconstrutivos abrangendo enxertos de pele, retalhos fascio e miocutâneos e
 retalhos livres microcirúrgicos. Os retalhos fasciocutâneos são os mais utilizados devido à quantidade de tecido
 disponível, variada conformação e arco de rotação e vascularização constantes. Com a proximidade de músculos
 como o glúteo máximo e o gracilis, a utilização de retalhos musculares ou miocutâneos apresenta efetividade
 aceitável. Cabe ressaltar que o tratamento cirúrgico das lesões primárias é, muitas vezes, apenas paliativo devido à
 agressividade das lesões bem como o seguimento desses pacientes ser limitado.

CONCLUSÃO: Índice

A possibilidade da utilização de diferentes retalhos, sejam cutâneos, fascio e/ou miocutâneos, contribuem para os
 resultados satisfatórios na reconstrução perineal bem como possibilitam aos pacientes um retorno adequado ao
 convívio social.
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IMAGENS:

Figura 1

Síndrome de Fournier – Pré e Pós-Operatório de Retalho Cutâneo e Enxerto de Pele

 

Figura 2



Neoplasia de Vulva – Pré e Pós-Operatório de Retalho Fasciocutâneo Bilateral

 

Figura 3

Neoplasia Canal Anal – Pré e Trans-operatório Retalho Músculo Grande Glúteo Bilateral

 

Figura 4

Neoplasia de vulva. Pré e pós-operatório retalho fáscio-cutâneo

 

Figura 5



Neoplasia de canal anal. Pré e pós-operatório retalho fáscio-cutâneo

 

Figura 6

Neoplasia de vulva. Pré e pósoperatório retalho fáscio-cutâneo



RECONSTRUÇÃO DE GRANDES DEFEITOS DO LÁBIO INFERIOR
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INTRODUÇÃO: Índice

O câncer de lábio é mais freqüente em pessoas brancas, e registra maior ocorrência no lábio inferior em relação ao
 lábio superior. No mundo, ocorrem cerca de 210 mil casos novos. O tratamento primário do tumor de lábio é a
 excisão cirúrgica completa. A reconstrução do defeito resultante permanece um desafio ao cirurgião plástico, pois
 demanda não apenas restabelecimento de tecido que seja semelhante ao lábio excisado, mas que também funcione
 como um esfíncter oral. O objetivo deste trabalho é a descrição da técnica de Meyer-Abdul-Fayat, usada na
 reconstrução de defeitos totais do lábio inferior.

TÉCNICA: Índice

Para defeitos que englobem em torno de 60%, o retalho de Bernard-Webster pode ser utilizado e consiste no
 avançamento horizontal da região geniana através da ressecção de triângulos de pele e subcutâneo (Burow) e
 secção parcial do orbicular na altura das comissuras. O benefício dessa técnica é a introdução de tecido adicional,
 incluindo músculo, no esfíncter reconstruído. Como desvantagem, existe a movimentação assimétrica da
 musculatura labial, devido à modificação na orientação dos músculos avançados. Para defeitos variando de um terço
 a dois terços do lábio, técnicas de transferência labial são indicadas. O retalho de Abbé consiste na transposição em
 180 graus de tecido labial pediculado nos vasos labiais de um lábio a outro em dois tempos cirúrgicos, com um
 intervalo de 2-4 semanas. O retalho de Meyer-Abdul-Fayat consiste na conjugação do retalho de Bernard-Webster
 com um retalho de transposição labial como o Abbé, e é capaz de reconstruir defeitos totais do lábio inferior.

DISCUSSÃO: Índice

Uma opção satisfatória para reparo de grandes defeitos é a técnica de Meyer-Abdul-Fayat, que permite a
 reconstrução até de defeitos totais do lábio inferior sem ocasionar o efeito cortina do lábio superior sobre o lábio
 inferior, comum de acontecer quando a técnica de Bernard-Webster é utilizada isoladamente.



CONCLUSÃO: Índice

A reconstrução deve ser guiada para as necessidades individuais do paciente e deve levar em consideração suas
 condições gerais, tamanho e localização do defeito, características teciduais locais, tratamentos prévios,
 necessidades funcionais e aspectos estéticos.

REFERÊNCIA(S) BIBLIOGRÁFICA(S) OU BIBLIOGRAFIA: Índice

- Mélega JM. Reconstrução de lábio. Em Cirurgia Plástica Fundamentos e Arte – Cirurgia Reparadora de Cabeça e
 Pescoço. MEDSI: 2002. p. 930-947
 - www.inca.gov.br
 - Langstein HN, Robb GL: Reconstruction for extensive defects of the lip. Oper Tech in Otolaryngol 16:2-9, 2005.
 - Papadoulos O, Konofaos P, Tsantoulas Z, Christomidis C, Frangoulis M, Karakitsos P: Lip defects due to tumor
 excision: Apropos of 899 cases. Oral Oncol 43:204-212, 2007.
 - Vukadinovic M, Jezdic Z, Petrovic M, Medenic LM, Lens M: Surgical managemente of squamous cell carcinoma of
 the lip: Analysis of a 10-year experience in 223 patients. J Oral Maxillofac Surg 65:675-679, 2007.

 

IMAGENS:

Figura 1

 

Figura 2



 

Figura 3

 

Figura 4



 

Figura 5
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INTRODUÇÃO: Índice

Em pacientes com exposição solar crônica e pele clara, pode haver o comprometimento de grande área de pele da
 face por lesões malignas. Áreas não comprometidas para a utilização como retalho podem ser escassas. Retalhos
 médio-frontais tradicionais não disponibilizam tecido suficiente para cobrir uma área da extensão mostrada neste
 caso.

OBJETIVO: Índice

Demonstrar a confecção de um extenso retalho de área de calvície de região parietal anterior com pedículo médio-
frontal para reconstrução de grande defeito superficial em face devido a ressecção de lesões malignas.

MATERIAL E MÉTODO Índice

Paciente de 55 anos, apresentando múltiplos carcinomas basocelular englobando toda a unidade nasal e parte das
 regiões malares, zigomáticas, temporais e frontais laterais. Realizada ressecção de todas as lesões com margem de
 segurança. Para as regiões malares e unidade nasal foi optado por cobertura com retalho médio-frontal. Realizada a
 confecção de retalho de região parietal anterior de pedículo médio-frontal pediculado em ambas as artérias supra-
trocleares. A área doadora do pedículo na testa foi descolada latero-lateralmente e fechada primariamente. O retalho
 foi transposto e cuidadosamente refinado e suturado sobre toda a unidade nasal e regiões malares bilateralmente.
 Cobertura da área doadora e das regiões laterais da ressecção com enxertia de pele total. Observamos apenas
 pequenas áreas de necrose nas porções mais distal do retalho. O segundo tempo cirúrgico, realizado após 15 dias,
 com liberação do pedículo retornando parcialmente à área doadora médio-frontal.

DISCUSSÃO: Índice



Em presença de grandes defeitos do tegumento em face, geralmente opta-se por enxerto de pele, por ser mais
 simples, menos mórbido mas com resultados estéticos menos satisfatórios. Neste caso, trata-se de um paciente de
 pele clara, com múltiplas lesões pré-malignas e múltiplos CBC em face, principalmente terço médio e superior. Para
 a reconstrução da área afetada optamos pelo retalho por apresentar melhor resultado estético. A viabilidade de
 quase toda a extensão do retalho mostra a rica rede anastomótica extendendo-se além dos limites descritos
 usualmente para retalhos de pedículo médio-frontal.
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IMAGENS:

Figura 1



Múltiplos Carcinomas Basocelulares em toda unidade nasal, região frontal, região malar.

 

Figura 2



Planejamento e Marcação das áreas a serem ressecadas e da confecção do retalho de couro cabeludo pediculado nas
 artérias supratrocleares. Nota-se que a área selecionada para o retalho estava livre de lesões pré-malignas.

 

Figura 3



Ressecção dos tumores e confecção do retalho

 

Figura 4



Ressecção dos tumores e confecção do retalho

 

Figura 5



Confecção do retalho médio de calvície, enxerto de pele total em região temporo-frontal e parietal com curativo de
 Brown.

 

Figura 6



Pós operatório de 6 meses



RETALHO MIOCUTÂNEO EM ILHA MODIFICADO DE MÚSCULO TENSOR DA
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INTRODUÇÃO: Índice

A Incidência global de úlceras de pressão (UP) em pacientes hospitalizados está em torno de 2,7 a 29%;,
 aumentando a incidência em pacientes de UTI chegando a 33%. Em pacientes com lesão medular 34% desenvolvem
 UP na internação, 30 a 40% nos primeiros 5 anos de lesão e 50 a 80% pelo menos uma vez na vida. As úlceras
 trocantéricas acometem pctes mais graves e necessitam soluções mais complexas, sendo corrigidas classicamente
 com retalhos da coxa, principalmente com o músculo tensor da fáscia lata ( MTFL).

OBJETIVO: Índice

Demonstrar a experiência da Unidade de Sequelado Medular da Unidade de Cirurgia Plástica do HRAN, numa variável
 cirúrgica dos retalhos do MTFL em ilha, para correção de úlceras de pressão trocantéricas grau IV, comparando-a
 com o retalho de MTFL em península e com o retalho de MTFL em ilha clássico.

MATERIAL E MÉTODO Índice

Estudo prospectivo realizado no período de 2004 a 2006. Temos como padronização preparo dos pacientes no pré-
operatório objetivando cirurgia com Úlceras limpas; Hb>12g%; Alb>3,5g%; tto clínico. Durante o ato cirúrgico
 usamos Azul de metileno para identificar a bursa; SF 0,9% 1:200.000; SVD; dreno. Foram selecionados 10
 pacientes com escaras trocantéricas, divididos em 3 grupos: Grupo 1: 3 pctes com o retalho de MTFL em península;
 Grupo 2: 2 pctes com o retalho de MTFL em ilha clássico; Grupo 3: 5 pctes com o retalho de MTFL em ilha
 modificado.

RESULTADO(S): Índice



Retalho de MTLF em ilha modificado tem como vantagens: Boa cobertura cutânea, sem necroses; cobertura cutânea
 de defeitos grandes; ausência de “ear dog”; realizado com êxito em pacientes com microcirculação temerária: um
 paciente diabético e outro com CA de próstata metastático para coluna. Desvantagens: Apresentou certa dificuldade
 de transposição (menor que no retalho peninsular); necessidade de enxertos nos defeitos secundários (menores que
 no retalho peninsular.

DISCUSSÃO: Índice

As úlceras de pressão são um problema de saúde pública aumentando o tempo e o custo das internações; as úlceras
 trocantéricas ocorrem em pacientes mais graves, em associações com outras úlceras e demandam soluções mais
 complexas; o retalho miocutâneo em ilha de MTFL modificado com península gordurosa mostrou-se uma alternativa
 segura e eficaz; apresentou bom resultado final sendo que seu formato em ilha diminuiu a morbidade da área
 doadora e o dano estético.

REFERÊNCIA(S) BIBLIOGRÁFICA(S) OU BIBLIOGRAFIA: Índice

1. Nahai, F; Silverton, J.S.; Hill, H.L.; Vasconez, L.O. The Tensor Fascia Lata Musculocutaneus Flap. Ann. Plast. Surg.
 1978 jul, (4): 372-9.
 2. Withers, E.H.; Franklin, J.D.; Madden, J.J. Jr. Further Experience with The Tensor Fascia Lata Musculutaneus Flap.
 Ann. Plast. Surg. 1980 jan; 4: 31-6.
 3. Lewis, V.L.; Cunningham, B.L. The Tensor Fascia Lata V-Y Retroposition Flap. Ann. Plast. Surg. 1981 jan; 6(1):
 34-7
 4. Aslan, G.; Tuncali, D. The Duck Modification of the Tensor Fascia Lata Flap. Ann. Plast. Surg. 2005 jun; 54(6):
 637-9.
 5. McGregor, J.C.; Buchan, A. C. Our Clinical Experience with the Tensor Fascia Lata Myocutaneous Flap. Br. J. Plast.
 Surg. 1980 Apr; 33(2): 270-6.

 

IMAGENS:

Figura 1

Escara Trocantérica D com bursa já ressecada. Confeção da Retalho em ilha do músculo tensor da fascia lata. Em
 destaque identifica-se a região dos pedículo principal que irriga o retalho, há 8-10 cm da crista ilíaca Antero-
superior.



 

Figura 2

Fig 2 e 3: Descolamento do Retalho e rotação do mesmo para cobertura do defeito trocantérico

 

Figura 3

 

Figura 4



Fig 4 e 5: Cobertura do defeito e enxerto de pele parcial na área doadora

 

Figura 5



NOVA ABORDAGEM NA RECONSTRUÇÃO PARCIAL DE ORELHA COM
 RETALHO BILOBULADO
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INTRODUÇÃO: Índice

A deformidade na orelha, seja parcial ou total, normalmente é causa de grande transtorno social para o paciente.
 Este transtorno deve ser minimizado pelo cirurgião plástico, porém a complexidade e imprevisibilidade de resultados
 satisfatórios, além da necessidade de tempos cirúrgicos múltiplos, podem agravar ainda mais estes problemas. A
 reconstrução de orelha ainda representa grande desafio para o cirurgião plástico. Diversas técnicas existem para a
 reconstrução total e parcial da orelha, no entanto, nenhuma se mostrou como definitiva.

OBJETIVO: Índice

Demonstrar a experiência do Serviço de Cirurgia Plástica - HRAN, apresentando uma nova proposta para a
 reconstrução de orelha em seus defeitos parciais complexos, através da confecção de retalho, que permite a
 cobertura dos defeitos com resultado satisfatório em tempo cirúrgico único. O retalho, por sua arquitetura, foi
 nomeado de bilobulado, devendo promover a cobertura completa do defeito e de tecido de sustentação, como a
 cartilagem, caso seja utilizada.

MATERIAL E MÉTODO Índice

Seleção de 13 pacientes com seqüela traumática em orelha ou após ressecção tumoral, no período de janeiro de
 2005 a janeiro de 2006. Confecção de retalho bilobulado com primeiro vértice em região mastóidea com pedículo
 lateral e segundo vértice em região retroauricular com pedículo ínfero-lateral. Angulação aproximada entre os
 retalhos 90º ou menos. Fechamento primário de área mastóidea com cicatriz resultante em área de implantação do
 cabelo. Transposição de retalho mastóide para cobertura de defeito retroauricular com cicatriz resultante em região
 posterior da orelha. Transposição do retalho retroauricular para cobertura do defeito com definição do resultado em



 apenas um tempo cirúrgico.

RESULTADO(S): Índice

Resultados preliminares mostrando reconstrução satisfatória e cicatrizes de bom resultado estético comparativamente
 a outras técnicas usualmente empregadas na reconstrução parcial da orelha. Promove seqüelas cicatriciais estéticas
 minimizadas pelo posicionamento das cicatrizes em área de implantação do cabelo e retro-auricular, favoráveis
 esteticamente, além de promover a cobertura de defeitos com pele de coloração similar a da orelha remanescente.

DISCUSSÃO: Índice

Minimizar os problemas sem comprometimento dos resultados deve ser a meta do cirurgião plástico e a
 disponibilização de opções de retalhos como o bilobulado para a orelha, vem de encontro a estas expectativas pelas
 diversas vantagens acima citadas.Portanto, o retalho bilobulado para orelha apresenta-se como excelente opção
 inicial para reconstrução de defeitos parciais complexos em orelha.
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Figura 1



Carcinoma Basocelular em terço superior da orelha D, face posterior

 

Figura 2



Ressecção da lesão com margens livres e confecção do retalho bilobulado para cobertura do defeito

 

Figura 3



Pós operatório Imediato com retalho transposto

 

Figura 4



7 dias de pós operatório

 

Figura 5



Tumoração em pólo superior de orelha Direita

 

Figura 6



Pós operatório imediato da confecção do retalho bilobulado
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INTRODUÇÃO: Índice

O lagoftalmo paralítico constitui-se num desafio para os cirurgiões que militam no tratamento da paralisia facial. A
 oclusão palpebral insatisfatória pode ocasionar exposição da córnea, ulcerações e cegueira. Diversos procedimentos
 têm sido propostos na tentativa de solucionar o problema e minimizar o sofrimento dos pacientes. Porém, nenhuma
 técnica aborda ambas as pálpebras superior e inferior simultaneamente. A técnica ideal ainda não foi encontrada, o
 que justifica novas pesquisas.

MATERIAL E MÉTODO Índice

Foram operados 12 pacientes portadores de lagoftalmo paralítico - 9 pós-ressecção de schwannoma de 8o par
 craniano, 2 por paralisia facial congênita e 1 pós seqüela de meningite. Todos com mais de 2 anos de evolução.
 Foram tomadas medidas do ectrópio paralítico ( E ) e do o lagoftalmo ( L ) . A correção do lagoftalmo na pálpebra
 superior foi obtida com enxerto de cartilagem autógeno da concha auricular, incluindo o pericôndrio em um dos
 lados. A medida horizontal do enxerto de cartilagem foi a mesma do tarso superior, e a medida vertical ficou na
 dependência da fórmula: 3 x (L – E), entretanto, deve ser considerado como resultado máximo a medida de 12mm.
 A correção do Ectrópio foi obtida com fio de nylon 3-0 ou por “Tarsal strip”.

RESULTADO(S): Índice

Nos três primeiros casos, foi indicada reintervenção por hipocorreção, pois ainda não tínhamos o verdadeiro valor da
 constante de multiplicação. Então, obtivemos o resultado almejado. Nos demais, houve melhora da sintomatologia e
 da estética da fenda palpebral. Em todos os casos após 6 meses de evolução, permaneceu 2mm de lagoftalmo
 residual, que não trouxe nenhuma conseqüência funcional ou estética.

DISCUSSÃO: Índice

O tratamento clínico do lagoftalmo tem se mostrado enfadonho e paliativo. A utilização de mola ou peso na pálpebra
 superior apresenta complicações freqüentes de extrusão. Cantoplastias e cantopexias têm sido propostas para a
 correção do ectrópio paralítico e correção de esclera aparente. O trabalho realizado faz uso de material autógeno
 (cartilagem) e aloplástico (fio de nylon), usados largamente em cirurgia plástica.

CONCLUSÃO: Índice



A abordagem das pálpebras superior e inferior, no mesmo ato cirúrgico, nos parece essencial para cura do problema.
 Apesar do número de pacientes operados ainda ser pequeno, todos os casos foram solucionados tanto do ponto de
 vista funcional quanto estético. Acreditamos que a técnica descrita veio para ocupar o seu próprio espaço no arsenal
 cirúrgico no tratamento do lagoftalmo e ectrópio paralítico.
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Figura 1

Paciente no pré-operatório de olhos abertos para medição do ectrópio ( E ).

 

Figura 2



Paciente no pré-operatório de olhos fechados para medição do lagoftalmo ( L ).

 

Figura 3

Paciente no pré-operatório de olhos abertos.

 

Figura 4



Paciente no pós-operatório tardio de olhos abertos.

 

Figura 5

Paciente no pré-operatório de olhos fechados.

 

Figura 6



Paciente no pós-operatório tardio de olhos fechados.



PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DA PONTA NASAL
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INTRODUÇÃO: Índice

Para a realização da rinoplastia utilizam-se duas técnicas cirúrgicas, a endorinoplastia ou técnica fechada e a
 exorinoplastia ou técnica aberta. Essa opção em utilizar a via de acesso fechada ou aberta é, na invariavelmente,
 baseada na formação cirúrgica ou na preferência do profissional que a executa. Acredita-se que a escolha em
 realizar uma técnica ou outra é baseada em uma análise precisa das características anatômicas da ponta nasal no
 que diz respeito à projeção e, principalmente, a definição e sustentação. Objetivo: estabelecer um protocolo para
 definição da abordagem cirúrgica em rinoplastia a partir da avaliação objetiva da ponta nasal

MÉTODO Índice

Descrição da formatação e aplicação de um protocolo de avaliação clínica, através de medidas antropométricas da
 projeção, definição e sustentação, e tratamento da ponta nasal. Para a avaliação da projeção utiliza-se medida da
 relação alar e ângulo nasolabial definindo os pacientes com ou sem projeção. Para a definição utiliza-se a medida do
 ângulo de divergência e amplitude domal classificando como ponta normal, bulbosa ou bífida. Para a sustentação
 utiliza-se o teste da compressão da ponta, estabelecendo uma ponta com ou sem sustentação. A partir disso, defini-
se a abordagem cirúrgica, aberta ou fechada, e, em todos os pacientes, finaliza-se o procedimento com o tratamento
 do dorso e fraturas quando indicado.

RESULTADO(S): Índice

Os pacientes que apresentam uma ponta nasal com projeção, do tipo normal e com sustentação opta-se a
 abordagem fechada. Nos pacientes que apresentam qualquer alteração na projeção, definição e/ou sustentação
 opta-se a abordagem aberta. São realizados, em ambas as abordagens, ressecções, enxertos e suturas para atingir



 o objetivo determinado.

DISCUSSÃO: Índice

A indicação abordagem aberta ou fechada na rinoplastia passa necessariamente pela avaliação criteriosa da ponta
 nasal no que diz respeito à projeção, sustentação e definição. Nos pacientes que apresentam a ponta nasal sem
 projeção e, principalmente, sem sustentação ou definição utilizam-se, para o tratamento, enxertos columelares e
 apicais e suturas tipo inter e transdomais. Tais procedimentos são realizados adequadamente pela abordagem
 aberta, o que reforça a indicação da exorrinoplastia em pacientes com alterações na ponta nasal. Nos pacientes que
 não apresentam tais alterações, indica-se a abordagem fechada, onde os procedimentos podem limitar-se a
 ressecções cartilaginosas e do músculo depressor e enxertos. Ambas as abordagens, aberta e fechada, possibilitam o
 tratamento do dorso nasal e do septo cartilaginoso quando indicado.

CONCLUSÃO: Índice

A sistematização da utilização do protocolo de avaliação da ponta nasal, em relação à projeção, sustentação e
 definição, indica qual a abordagem em rinoplastia, aberta ou fechada.
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INTRODUÇÃO: Índice

O desafio da reconstrução nasal complexa está na necessidade de restaurar o forro e o suporte nasal, respeitando as
 subunidades do nariz, para obter um resultado estético e funcional satisfatório. Enxertos de cartilagem dependem do
 forro nasal para a sua vascularização e o forro nasal depende da cartilagem para o seu suporte. Freqüentemente a
 reconstrução do forro limitada e inadequada determina um resultado limitado. Objetivo: demonstrar a aplicabilidade
 de retalhos intranasais na reconstrução do forro nasal e do esqueleto de sustentação em pacientes submetidos à
 reconstrução nasal.

MÉTODO Índice

Relato de três casos com ressecção de carcinoma nasal prévia submetidos à reconstrução. O forro nasal foi
 reconstruído com retalho de mucosa septal pivô. Para estrutura de sustentação utilizou-se o retalho de cartilagem
 septal em dobradiça - retalho de de Quervain. O resultado funcional e estético foi considerado satisfatório.

DISCUSSÃO: Índice

Reconstrução de defeitos nasais em espessura total necessita uma adequada restauração do forro nasal. Retalhos
 intranasais de mucosa septal são finos, vascularizados e flexíveis e servem de nutrição a cartilagem restaurada. O
 retalho de cartilagem septal em dobradiça restaura a parede lateral e serve de suporte ao forro reconstruído.

CONCLUSÃO: Índice

Retalhos intranasais de mucosa e cartilagem septal aplicam-se satisfatoriamente na restauração do forro em



 pacientes submetidos à reconstrução nasal.
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Retalho Composto Condromucoso Septo Nasal em Dobradiça – de Quervain
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Pré e Pós-operatório



AVALIAÇÃO DE COMPLICAÇÕES COM USO DE DEXTRAN EM RETALHOS
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INTRODUÇÃO: Índice

A reconstrução microcirúrgica tem um papel fundamental no tratamento de pacientes com câncer de cabeça e
 pescoço 1. Novas técnicas para transferência de retalhos livres têm minimizado as perdas de tecido secundárias a
 trombose vascular, mas até o momento a profilaxia anti-trombótica farmacológica continua a ser usada
 rotineiramente. Não existe consenso quanto ao agente farmacológico ideal, dosagem e eficácia. O dextran de baixo
 peso molecular tem sido utilizado, porém um grande número de complicações estão associadas ao seu uso. O
 propósito deste estudo é avaliar a morbidade pós-operatória do uso de dextran de baixo peso molecular em
 pacientes que realizaram reconstrução microcirúrgica após ressecção de tumores de cabeça e pescoço.

MÉTODO Índice

Realizou-se um estudo de coorte histórico analisando 52 casos consecutivos de reconstruções complexas na região da
 cabeça e pescoço com retalhos microcirúrgicos realizados por um cirurgião no período de janeiro de 2000 a abril de
 2007. Todos ospacientes receberam ácido acetil salicílico 200mg/dia e heparina subcutânea na dosagem de 5000UI
 de 12/12 horas até mobilidade normalizada. A amostra foi dividida em dois grupos quanto ao recebimento ou não de
 dextran de baixo peso molecular (20 ml/h por 24 horas). O estudo foi submetido à aprovação do Comitê de Ética da
 Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre e FFFCMPA.
 Os grupos foram analisados quanto a idade, sexo, comorbidades, tabagismo, radioterapia pré-operatória e
 complicações pós-operatórias. Os dados foram submetidos à análise estatística utilizando-se o programa SPSS 10.0.
 Para as variáveis categóricas aplicou-se o teste de Qui-quadrado de Pearson.

RESULTADO(S): Índice



Do total de pacientes, 12 receberam dextran e 40 não receberam. Não houve diferença significativa entre os dois
 grupos quanto à diferença de sexo, média de idade, comorbidades, tabagismo, radioterapia prévia (Tabela 1). A
 incidência de complicações foi 1,2 vezes (IC 95% 0,78 – 1,84) maior no grupo que usou dextran. Para as
 complicações graves (edema agudo de pulmão, re-exploração da anastomose, perda do retalho, fístula salivar)
 observa-se que houve diferença significativa entre os dois grupos (Tabela 2), sendo maior a taxa de complicações no
 grupo que usou dextran.

DISCUSSÃO: Índice

O dextran, polissacarídeo derivado da fermentação da sacarose, possui ação antiagregante plaquetária e expansora
 do volume intravascular, com potencial benefício em pacientes submetidos a anastomose microcirúrgica. As
 complicações sistêmicas associadas ao seu uso podem, mo entanto, limitar sua aplicação neste contexto. Na coorte
 estudada, a incidência de complicações graves foi significativamente maior no grupo dextran, aumentando a
 morbidade pós-operatória. Conforme outros estudo, observa-se uma concordância com o aumento de morbidade
 com o uso de dextran em reconstruções microcirúrgicas de cabeça e pescoço.

CONCLUSÃO: Índice

Os resultados deste estudo sugerem cautela com o uso do dextran na profilaxia anti-trombótica para reconstruções
 microcirúrgicas de cabeça e pescoço.
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EXPANSÃO TECIDUAL AGUDA INTRA-OPERATÓRIA NO FECHAMENTO DA
 ZONA DOADORA NO RETALHO LIVRE ÂNTERO-LATERAL DA COXA: SÉRIE

 DE 12 CASOS
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INTRODUÇÃO: Índice

Por sua versatilidade e confiabilidade o retalho livre ântero-lateral (AL) da coxa é uma das opções mais populares
 para reconstruções de cabeça e pescoço, extremidades e tronco. A ilha cutânea, que pode atingir grande dimensão,
 permite a cobertura de defeitos extensos. Entretanto a utilização desse retalho resulta em dificuldade para o
 fechamento da zona doadora, sendo a sutura sob tensão e a necessidade de enxertia uma constante. Isso muitas
 vezes prolonga o tempo cirúrgico e é fonte de morbidade pós-operatória. Objetivo: avaliar a técnica para
 fechamento da zona doadora no retalho livre AL da coxa com uso de expansão tecidual aguda intra-operatória.

MÉTODO Índice

Foram analisados retrospectivamente 12 pacientes submetidos à reconstrução com retalho livre AL da coxa (tabela
 1). Nos pacientes em que se encontrou dificuldade para realização de fechamento primário da zona doadora do
 retalho foi utilizada a técnica de expansão tecidual aguda intra-operatória (3, 4). A técnica consiste de sutura
 contínua com fio de mononylon 2.0 ao qual se atribuí uma tensão progressiva até que se alcance o fechamento do
 defeito. A cada 15 minutos, durante a reconstrução da zona receptora e da anastomose vascular, retorna-se a coxa
 e aumenta-se a tensão na sutura, de forma a obtermos o seu fechamento ou diminuirmos a área com necessidade
 de enxertia (figura 1). No seguimento, que foi de no mínimo 3 meses, avaliou-se a eficácia do fechamento, a
 integridade da sutura, e a necessidade ou não de re-intervenção na zona doadora.

RESULTADO(S): Índice

realização de sutura primária foi alcançada em 83% dos pacientes (figura 2). Nos pacientes em que o fechamento



 primário foi possível 70% apresentaram evolução satisfatória, com manutenção da integridade da sutura. Três
 pacientes apresentaram deiscência de sutura, sendo 1 tratado com re-sutura, 1 com enxertia cutânea e 1 com
 cicatrização por segunda intenção. Nos pacientes em que não foi possível a sutura primária realizamos enxertia de
 pele parcial. Mesmo nesses casos observamos uma diminuição significativa da área com necessidade de enxertia
 através da utilização da técnica. A expansão tecidual aguda é facilmente reprodutível, diminui o tempo cirúrgico e
 pode prevenir a necessidade de enxertia cutânea, o que resulta em diminuição da morbidade.

CONCLUSÃO: Índice

A expansão tecidual aguda intra-operatória é uma opção adequada para os casos de dificuldade de realização de
 fechamento primário da zona doadora no retalho livre AL da coxa.
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Defeito de 23 cm x 15 cm resultante da zona doadora de retalho livre AL da coxa (esquerda). Fechamento primário
 com utilização de expansão tecidual aguda intra-operatória (centro). Resultado com 30 dias de pós-operatório
 demonstrando integridade da sutura (direita).

 

Figura 3

Tratamento realizado



COMPARAÇÃO ENTRE OTOPLASTIA COM E SEM RASPAGEM DE CARTILAGEM:
 ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO.
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INTRODUÇÃO: Índice

Um dos principais componentes da orelha proeminente é o apagamento da anti-hélice. Muitas técnicas foram
 descritas para a correção desse defeito, entre elas a raspagem da cartilagem. Acredita-se que a realização da
 raspagem resulte em uma anti-hélice de aspecto natural e uma menor incidência de recidivas de seu apagamento,
 entretanto tal procedimento não é isento de complicações. Objetivo: comparar a otoplastia com e sem a realização
 de raspagem anterior de cartilagem da anti-hélice.

MÉTODO Índice

36 pacientes submetidos a 70 otoplastias foram divididos aleatoriamente por sorteio em dois grupos. O procedimento
 realizado foi semelhante, exceto pela raspagem de cartilagem que não foi realizada no grupo 1 e foi realizada no
 grupo 2. A raspagem foi efetuada na superfície cartilaginosa anterior, através de abordagem posterior, de forma
 superficial (figura 1) (3,4). O tratamento do apagamento da anti-hélice foi complementado com 3 a 5 pontos de
 Mustardé (5). Foram avaliadas características epidemiológicas, morfológicas, cirúrgicas, complicações e satisfação
 dos pacientes.

RESULTADO(S): Índice

Através de análise epidemiológica e morfológica os grupos foram considerados semelhantes (tabela 1). Os pacientes
 do grupo 2 apresentaram um tempo cirúrgico 7% superior aos pacientes do grupo 1 (tabela 2). As demais
 características cirúrgicas, com exceção do tratamento do abano de lóbulo que foi mais freqüente no grupo sem
 raspa, não apresentaram diferença. A avaliação clínica evidenciou que o edema era maior no grupo 2 na primeira
 troca de curativos (figura 2). Não observamos complicações maiores, mas complicações menores estiveram



 presentes em 7% dos casos (tabela 3). A análise pós-operatória de 6 meses não demonstrou diferença significativa
 com relação à satisfação dos pacientes (tabela 4).

CONCLUSÃO: Índice

A realização da raspagem anterior da cartilagem da anti-hélice não influi no resultado da otoplastia.
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Tabela 2: Características da cirurgia
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Tabela 3: Complicações
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Tabela 4: Satisfação dos pacientes

 

Figura 5

Acesso posterior (acima à esquerda). Descolamento anterior da anti-hélice (acima no centro). Acesso para a
 raspagem (acima à direita). Raspagem da cartilagem (abaixo à esquerda). A raspagem é superficial de modo a
 enfraquecer a cartilagem e não fraturá-la (abaixo no centro). O tratamento da anti-hélice é complementado com 3 a
 5 pontos de Mustardé com fio mononylon 4.0.

 

Figura 6



Primeiro dia após realização de otoplastia sem raspagem em visão lateral (acima à esquerda) e no detalhe (acima à
 direita). Observar o edema presente após o primeiro dia de realização de otoplastia com raspagem em visão lateral
 (abaixo à esquerda) e no detalho (abaixo à direita).
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DESCRITOR(ES):
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INTRODUÇÃO: Índice

Métodos de diagnósticos por imagem podem ser úteis para determinar a posição dos músculos retos do abdome
 antes de sua correção.

OBJETIVO: Índice

avaliar o uso da ultra-sonografia para medir a largura da diástase dos músculos retos do abdome.

MÉTODO Índice

A diástase dos músculos retos do abdome foi medida pela ultra-sonografia, no período pré-operatório em 20
 mulheres candidatas à abdominoplastia, por dois examinadores independentes. Seis níveis da bainha anterior dos
 músculos retos do abdome foram estudados pela ultra-sonografia após inspiração profunda sustentada (Fig.1-4) A
 diástase dos músculos retos do abdome, nos mesmos níveis, foi também medida após sua exposição durante a
 abdominoplastia, por dois observadores independentes, usando compasso cirúrgico (Fig.5). As medidas foram
 comparadas usando o teste estatístico de Wilcoxon.

RESULTADO(S): Índice

Não houve diferença estatística significante entre as medidas ultra-sonográficas dos dois examinadores nos níveis
 supra-umbilicais. Houve diferença estatística significante entre as medidas ultra-sonográficas nos níveis do umbigo e
 infra-umbilical.

DISCUSSÃO: Índice

A determinação da integridade da parede abdominal no período pré-operatório é muito importante, sendo
 fundamental quando há planejamento de lipoaspiração no abdome1. Na maior parte das vezes, defeitos da parede
 abdominal são avaliados clinicamente pela história e exame físico. Quando a tela subcutânea é espessa ou há grande
 frouxidão da parede muscular, métodos de diagnóstico por imagem podem ser úteis2. A tomografia
 computadorizada é um bom método para a determinação da posição dos músculos retos do abdome, mas é um
 exame caro e expõe o paciente aos riscos de radiação3. A ultra-sonografia é uma alternativa mais simples e
 econômica para medir a diástase dos músculos retos do abdome. Ela permite manobras como aumento da pressão



 intra-abdominal e mudança de decúbito que facilitam a detecção de hérnias4. No entanto, depende da interpretação
 do examinador e a interposição da gordura e a fibrose podem prejudicar a nitidez da imagem ao ultra-som. 
 Possivelmente, a diferença ocorrida entre as medidas do examinador 1 através da ultra-sonografia e as médias
 obtidas no intra-operatório caudalmente à margem inferior do umbigo, ocorreu devido à presença de fibrose
 decorrente de parto cesária prévio, associada à menor definição do limite medial dos músculos nestes níveis. NAHAS
 e cols., 2001, também encontraram uma pequena diferença das medidas obtidas com o uso da tomografia
 computadorizadas e as medidas obtidas no ato-operatório com a régua na região infra-umbilical5.

CONCLUSÃO: Índice

A ultra-sonografia é um método válido para medir a diástase de retos na região supra-umbilical.
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Exame ultra-sonográfico pré-operatório.
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Imagem ultra-sonográfica da região supra- umbical.
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Imagem ultra-sonográfica da região do umbigo.

 

Figura 4



Imagem ultra-sonográfica da região infra-umbilical.
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Mensuração intra-operatória da diástase
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Aspecto final abdominoplastia.
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INTRODUÇÃO: Índice

O câncer de lábio corresponde a 15% de todos os tumores de cabeça e pescoço, constituindo-se na neoplasia mais
 comum da cavidade oral. O câncer de lábio inferior é acometido em 90-95% dos casos. A incidência de metástase
 regional ou a distância varia de 11% a 18% , segundo alguns autores. 
 As lesões maiores que 2cm, lesões pouco diferenciadas ao exame anatomopatológico, lesões de comissura ou lábio
 superior, presença de metástases em gânglio linfático e invasão perineural são as de pior prognóstico. 

MATERIAL E MÉTODO Índice

Relato de Caso - M.V.C , 89 anos , branca, feminino , viúva, aposentada, procedente de Niterói – RJ, apresentando
 lesão central em lábio inferior com evolução de 18 meses ocupando cerca de 70% do lábio, não acometendo
 comissura labial. Paciente negava antecedentes de tabagismo ou etilismo.Biópsia incisional realizada em outro
 serviço no dia 10/03/2007 compatível com carcinoma espinocelular. Ao exame físico, não apresentava
 linfadenomegalia cervical.
 No dia 20/4/2007, a paciente foi submetida à exérese total do lábio inferior, com reconstrução,confeccionando-se
 retalho de língua e fixando – o no leito do defeito para autonomização. Após 21 dias, realizou – se o segundo tempo
 cirúrgico, com autonomização do retalho e viabilidade do mesmo no leito receptor.

RESULTADO(S): Índice

O paciente apresentou boa evolução pós-operatória, sem qualquer tipo de intercorrência, com boa preservação
 estética e funcional .
 Histopatológico de Lábio inferior: Carcinoma espinocelular com margens livres.



DISCUSSÃO: Índice

A excisão e fechamento primário são apenas aplicados àqueles tumores em que a margem cirúrgica não ultrapassa
 1/3 do lábio retirado. O caso relatado demonstra uma nova abordagem de reconstrução de grandes defeitos em
 lábio inferior em que se mantém preservada a função esfincteriana oral e se obtém um resultado estético
 satisfatório.

CONCLUSÃO: Índice

A reconstrução de defeitos labiais constitui-se em um desafio para o cirurgião. Existe uma variedade de técnicas a
 serem aplicadas a cada caso, dependendo da localização do defeito e do acometimento ou não da comissura
 labial.Neste trabalho, enfocamos a recuperação não somente funcional, mas também estética dos pacientes.
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INTRODUÇÃO: Índice

o processo de ganho e perda ponderal ocorre de forma circunferencial. Uma vez que o tecido dermogorduroso é mais
 aderente ao muscular na região mediana anterior e posterior e na região suprapubiana, após emagrecimento a
 maior redundância tecidual e as dobras ocorrem na região lateral e abdome inferior. Desta forma, para o melhor
 tratamento dos pacientes com grande perda de peso, deve-se atuar conjuntamente em todo o tronco inferior.

MATERIAL E MÉTODO Índice

apresentamos uma série de 9 pacientes submetidas à abdominoplastia circunferencial, denominada Belt Lipectomy
 pelo autor original, Dr. Al Aly, no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná e em nossa prática privada
 de junho de 2006 à junho de 2007. A cirurgia consiste em uma abdominoplastia convencional associada à
 descolamento da região glútea e lateral das coxas. Após a ressecção do tecido redundante é feito o lifting da região
 descolada, utilizando o sistema fascial superficial para ancoramento dos retalhos no flanco e dorso, tratando o tronco
 inferior como uma unidade estética, de forma circunferencial. Todas as pacientes haviam sido submetidas à cirurgia
 bariátrica prévia. A cirurgia foi realizada com anestesia geral em 1 caso e peridural em 8. O tempo médio de cirurgia
 foi de 3h45min. Em nenhum caso houve necessidade de transfusão sanguínea ou qualquer outro expansor
 plasmático, além da solução salina. O tempo de internamento e a conduta pós-operatória foram os mesmos dos
 pacientes submetidos à abdominoplastia convencional.

RESULTADO(S): Índice

em todos os casos obtivemos melhora importante do contorno corporal. No pós-operatório houve um caso de seroma



 e uma deiscência da sutura mediana posterior, resolvidos em caráter ambulatorial e um caso de assimetria da
 cicatriz anterior, resolvido em segundo tempo cirúrgico.

DISCUSSÃO: Índice

a abdominoplastia circunferencial é um procedimento que trata o tronco inferior como um todo, sendo em muitos
 serviços o procedimento de escolha para a maioria dos pacientes com grande perda ponderal. Desta forma se
 obtém, além da melhora abdominal, o levantamento da região lateral da coxa e do glúteo.

CONCLUSÃO: Índice

os autores enfatizam a necessidade de se tratar o tronco inferior como uma unidade estética. Para os pacientes com
 grande perda ponderal e flacidez de abdome, flancos e ptose glútea, a abdominoplastia circunferencial deve ser o
 procedimento de escolha. Não houve aumento do tempo de internamento, ou do índice de complicações se
 comparado à abdominoplastia convencional.
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Fotos pré e pós-operatória (1 ano) de uma das pacientes de nossa série.
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INTRODUÇÃO: Índice

A Síndrome de Rothmund-Thomson (SRT), inicialmente descrita em 1868, se caracteriza por poiquilodermia
 progressiva que se inicia logo na infância1 (Fig.1). A síndrome, de origem autossômica recessiva, se caracteriza
 também por diversos outros achados patológicos de origem cutânea e não-cutânea, incluindo: alopécia, distrofia de
 unhas e dentes, defeitos ósseos (Fig.2) e hipogonadismo, bem como incidência aumentada2 de malignidades
 cutâneas dentre outras.
 Há aproximadamente duas centenas de casos da SRT descritos na literatura mundial, e em nove3 destes casos está
 relatada a ocorrência de Carcinoma Espinocelular (CEC). Acrescentamos a estes nove o presente relato.

MATERIAL E MÉTODO Índice

Foi realizado levantamento bibliográfico dirigido à procura de casos semelhantes na literatura bem como o relato de
 um caso, descrevendo a evolução de seu tratamento em nosso serviço e correlacionando-o com as descrições
 mundiais existentes da patologia.

RESULTADO(S): Índice

Descrevemos de forma clara e concisa as características principais desta rara patologia, ilustradas por fotografias
 obtidas do caso relatado, enfatizando a ocorrência de malignidade cutânea, que em nosso caso se caracterizou pelo
 diagnóstico de CEC em região plantar (Fig. 3). Nosso relato corrobora duas constatações encontradas na literatura
 mundial: as malignidades cutâneas se encontram com a incidência aumentada nos pacientes portadores da SRT bem
 como apresentam tendência ao aparecimento precoce1,3.



DISCUSSÃO: Índice

Diversos estudos já foram realizados tentando demonstrar a diminuição da capacidade de reparação do DNA induzida
 pela exposição à luz ultravioleta como uma das causas para a incidência aumentada de malignidades cutâneas que a
 SRT apresenta. Curiosamente e semelhante a outros casos já descritos, em nosso relato o CEC de pele não foi
 encontrado em área de fotoexposição. De fato, a etiologia das malignidades cutâneas na SRT permanece obscura3.

CONCLUSÃO: Índice

Acreditamos ser fundamental o conhecimento desta patologia pelo cirurgião plástico, uma vez que os pacientes
 portadores da SRT apresentam clara tendência à manifestação de malignidades cutâneas, cujo tratamento pertence
 à esfera de atuação de nossa especialidade.
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Região plantar acometida
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INTRODUÇÃO: Índice

A incidência de lesões traumáticas localizadas na face é elevada comparada com injúrias em outras áreas. O Hospital
 Maria Amélia Lins da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (FHEMIG) é referência para o atendimento de
 vítimas de trauma bucomaxilofacial em Belo Horizonte. O principal objetivo desse trabalho foi verificar características
 epidemiológicas, etiológicas, sócio-econômicas e terapêuticas do trauma bucomaxilofacial em pacientes atendidos
 nesta instituição.

MÉTODO Índice

Foi realizada análise retrospectiva de prontuários de pacientes durante o período de 2004 e 2005, além de entrevista
 prospectiva e randomizada de pacientes atendidos em 2006. Os dados coletados foram descritos em valores
 absolutos e porcentagens. O teste qui-quadrado foi utilizado para comparar o sexo e a idade dos pacientes, sendo
 considerado significante um p-valor < 0,05.

RESULTADO(S): Índice

A etiologia do trauma facial foi, nesta ordem, acidentes de trânsito, agressões e quedas (Gráfico 1). Houve uma
 prevalência masculina de 4:1, com predomínio de pacientes entre 20 e 29 anos. Com relação à cor da pele, houve
 prevalência de leucodérmicos, seguidos de feodérmicos e melanodérmicos. Os tipos de lesões mais encontradas
 foram fraturas de nariz, de mandíbula, de complexo zigomático e de maxila. O tempo de permanência hospitalar
 variou de 0 a 14 dias. O tratamento utilizado não diferiu do preconizado na literatura. A maioria dos pacientes
 apresentava baixa condição social e uma saúde bucal ruim, entretanto, isso não afetou de maneira significativa o
 tratamento.



CONCLUSÃO: Índice

As características dos pacientes do Hospital Maria Amélia Lins com trauma bucomaxilofacial assemelham-se às
 descritas na literatura.
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DESCRITOR(ES):
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INTRODUÇÃO: Índice

O uso do retalho musculocutâneo transverso de reto abdominal (TRAM) é o método mais difundido de reconstrução
 de mama com tecido autógeno. Contra-indicações relativas para o procedimento são: tabagismo, cirurgias
 abdominais prévias, obesidade mórbida e doenças sistêmicas crônicas. 
 O objetivo do presente trabalho foi avaliar aspectos relacionados ao pré, trans e pós-operatório de pacientes
 submetidas à reconstrução mamária com TRAM. 

MÉTODO Índice

Análise retrospectiva de 21 prontuários de pacientes submetidas à reconstrução mamária com o TRAM bipediculado
 após mastectomia para câncer de mama, operadas no Hospital Alberto Cavalcanti, no período de 2003 a 2007.
 Foram avaliados os seguintes aspectos: idade, cor da pele, estadiamento do tumor, época da reconstrução mamária,
 duração da cirurgia e complicações pós-operatórias.

RESULTADO(S): Índice

A idade das pacientes variou de 30 anos a 61 anos, prevalecendo a 5a década de vida (Gráfico 1). Quanto à cor da
 pele, houve prevalência de feodérmicas, seguidas de leucodérmicas e melanodérmicas. A maioria das pacientes
 (76,2%) apresentou o câncer de mama em estágio II. Não houve prevalência de reconstrução imediata ou tardia e o
 tempo cirúrgico variou de 4 horas a 8 horas. Quanto às complicações pós-operatórias, observou-se 5 (23,8%) casos
 de congestão de retalho, sendo que quatro destes (19%) evoluíram para sofrimento parcial do retalho e o tabagismo
 esteve associado em dois casos. Hérnia no baixo ventre foi observada em uma paciente. Encontrou-se também um
 caso (4,8%) das seguintes complicações: seroma, deiscência, hematoma e infecção. A deambulação foi iniciada



 entre 1o e o 2o dia pós-operatório, respeitando a posição adequada, com o abdome fletido. O tempo de internação
 variou de 4 a 14 dias, com um maior números de altas hospitalares após uma semana.

CONCLUSÃO: Índice

O índice de complicações foi semelhante ao descrito na literatura. Não houve incidência superior de hérnia apesar de
 todas as pacientes terem sido submetidas ao fechamento da parede abdominal sem o uso de tela de polipropileno.
 Os pacientes submetidos à reconstrução de mama com retalho miocutâneo do reto abdominal bipediculado
 apresentaram resultados seguros.
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Gráfico 1: Idade das pacientes submetidas à reconstrução mamária em decênios
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Marcação (reconstrução imediata com TRAM bipediculado)
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Identificação das artérias epigástricas inferiores
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Pós-operatório após o 1o e 2o tempo da reconstrução mamária
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INTRODUÇÃO: Índice

A abdominoplastia em pacientes ex-obesos teve seu início com Kelly no início do século 20. Na década de 60,
 Castañares propôs uma ressecção tanto na vertical quanto na horizontal dando um aspecto em ancora à cicatriz
 final. Regnault, na década seguinte, preconizou a retirada do fuso de pele com a marcação em de Flor de Liz. Essas
 técnicas, entretanto, resultam em uma grande cicatriz tanto no sentido vertical quanto no horizontal, além de
 considerável perda sangüínea provocada pelo grande descolamento. Em 2003, Lage apresentou uma nova opção de
 abdominoplastia pós-cirurgia bariátrica: a marcação “em forma de peixe”, com maior retirada de tecido no sentido
 vertical e descolamento mínimo. 
 O objetivo desse trabalho foi relatar caso referente a essa técnica e a descrição da mesma. 

RELATO: Índice

Paciente WGR, 55 anos, masculino, feodérmico, operado há 3 anos de gastroplastia redutora, com perda de 40 Kg e
 IMC atual de 27, submetido a dermolipectomia com marcação “em forma de peixe” no dia 19/06/07 no Hospital Júlia
 Kubitschek. Foi operado sob anestesia geral e infiltração local com solução de adrenalina. Também foram realizadas
 profilaxia antibiótica e antitrombótica. A cirurgia evoluiu bem e a alta hospitalar ocorreu no 3o DPO (Figuras 1 e 2). 
 Marcação (Figura 3): (1) ortostatismo, (2) pinçamento digital, (3) marcação de linha horizontal sobre umbigo, (4)
 marcação de linha vertical unindo o umbigo ao apêndice xifóide ou início da cicatriz da laparotomia, (5) divisão da
 linha vertical em três partes iguais através de 2 pontos, (6) desenho de uma linha horizontal sobre cada ponto da
 divisão, simetricamente à linha vertical; a mais inferior com 70% do comprimento da linha sobre o umbigo e a
 próxima com 70% do comprimento da anterior, (6) transferência da medida da linha mais superior para a base do
 púbis, (7) união das linhas horizontais através de uma linha arqueada, (8) demarcação bilateral de triângulo entre
 púbis e fossa ilíaca, completando o desenho, (9) decúbito dorsal.

CONCLUSÃO: Índice



A criação de uma silhueta normal em uma paciente após a realização da cirurgia bariátrica ainda é um desafio para o
 cirurgião plástico. A abordagem proposta minimiza as perdas sangüíneas per-operatórias e apresenta como cicatriz
 um “Y” invertido (sem o componente horizontal) e melhor contorno corporal.
 A abdominoplastia com marcação “em forma de peixe” é mais uma opção segura e gratificante para o tratamento do
 excesso cutâneo de pacientes ex-obesos. 
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DESCRITOR(ES):
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INTRODUÇÃO: Índice

A incidência de hérnia incisional é considerável em pacientes submetidos à cirurgia bariátrica. O déficit nutricional
 resultante e as alterações da parede abdominal ocasionadas pela obesidade mórbida são fatores que se relacionam a
 esta doença. Telas de polipropileno são empregadas para a correção das hérnias incisionais. 
 Freqüentemente, a tela se integra aos tecidos, reforçando a parede abdominal através de extensa fibrose. Por outro
 lado, o seu uso pode estar associado a complicações como processo inflamatório crônico, formação de granulomas,
 deiscência, extrusão do material, infecções com formação de abscessos e fistulizações, além de recidiva da hérnia.
 Entretanto, a formação de cistos na parede abdominal não está normalmente relacionada ao emprego desse
 material. 
 Este trabalho teve o objetivo de relatar um achado raro em dermolipectomia abdominal: grande cisto associado ao
 emprego de tela de polipropileno. 

RELATO: Índice

Paciente WGR, 55 anos, masculino, feodérmico, operado de cirurgia bariátrica há 3 anos e submetido a
 dermolipectomia no dia 19/06/07 no Hospital Júlia Kubitschek. No peroperatório foi encontrado cisto em parede
 abdominal, envolto em extensa fibrose, localizado em região epigástrica, medindo aproximadamente 15 x 7 x 5 cm. 
 O cisto encontrava-se sob a tela utilizada em correção de hérnia incisional há 6 meses. Foi ressecado e enviado para
 exame anátomo-patológico. A cirurgia seguiu sem intercorrências e a região fibrosada, onde se encontrava o cisto,
 foi invaginada após a plicatura para correção de diastase entre os reto-abdominais. 
 Exame anátomo-patológico: (1) macroscopia: tecido amarelado, firme, medindo 12 x 6 x 2 cm, com uma das partes
 pardacenta e lisa e outra esbranquiçada, firme, elástica e fasciculada; (2) microscopia: tecido fibro-adiposo,



 infiltrado inflamatório mononuclear com células gigantes multinucleadas tipo corpo estranho.

DISCUSSÃO: Índice

Atualmente a tela de polipropileno é o material mais indicado para correção de defeitos da parede abdominal no
 paciente ex-obeso. Por outro lado, o cirurgião plástico deve estar sempre preparado ao se deparar com as
 complicações advindas do emprego prévio desse material.

CONCLUSÃO: Índice

Durante a plicatura em dermolipectomia abdominal, o achado de cisto de parede espessada e com extensa fibrose
 pode representar um desafio para o cirurgião plástico, o qual deve estar apto para tratar tais intercorrências.
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DESCRITOR(ES):

RETALHO, RECONSTRUÇÃO DE PAREDE TORÁCICA, QUEIMADO

INTRODUÇÃO: Índice

A Unidade de Tratamento de Queimados do Hospital João XXIII da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais é
 o maior centro de atendimento de vítimas de queimadura da América Latina. Estima-se que a queimadura elétrica
 seja responsável por 2 a 4% da casuística de pacientes queimados admitidos nesta unidade.
 Este tipo de enfermidade causa lesões graves nos tecidos, principalmente nos pontos de entrada e de saída da
 corrente elétrica, com queimaduras de 3o grau nestes locais. Na parede torácica, uma complicação importante é a
 destruição de partes moles com exposição óssea. Dessa forma, a finalidade da reconstrução da parede torácica é
 restabelecer a proteção de estruturas nobres e a cobertura do arcabouço ósseo exposto.
 O objetivo deste trabalho foi relatar caso clínico de vítima de queimadura elétrica, com perda de partes moles em
 região clavicular esquerda com exposição óssea, submetido à reconstrução local com rotação de retalho dermo-
gorduroso. 

RELATO: Índice

Paciente NAM, 28 anos, masculino, foi vítima de acidente de trabalho no dia 17/10/2006. Foi atingido por choque
 elétrico de 13.000 volts com porta de entrada em ombro esquerdo e saída em membros inferiores e encaminhado ao
 Hospital João XXIII para tratamento. Ao exame físico, constatou-se queimadura de 3° grau em ombro esquerdo
 (Figura 1) e em região palmar de mão esquerda com deformidade em 5° dedo, além de queimaduras de 2 ° e 3°
 graus em face e MMII. O paciente foi submetido a diversas cirurgias: várias etapas de desbridamento em ombro
 esquerdo (Figura 2), amputação de membros inferiores (devido ao sofrimento tecidual), além de enxertia de pele e
 rotação de retalho dermo-gorduroso em hemitórax esquerdo para recobrir exposição óssea de clavícula esquerda
 (Figuras 3 e 4). Recebeu alta hospitalar em 18/12/2006.

DISCUSSÃO: Índice



Geralmente, a reconstrução de partes moles da parede torácica é realizada com retalhos miocutâneos, musculares ou
 de omento. Entretanto, por ser mais complexa a sua realização, esses retalhos nem sempre são a melhor opção para
 a vítima de queimadura elétrica, acrescentando maior morbidade a um paciente que já apresenta graves alterações
 metabólicas.

CONCLUSÃO: Índice

A utilização de retalho dermo-gorduroso para correção de defeitos da parede torácica com exposição óssea constitui
 uma opção simples, segura, menos agressiva e com um bom resultado estético e funcional.
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INTRODUÇÃO: Índice

Flacidez em abdomen, coxas, mamas, dorso e em braços são as queixas mais comuns do paciente que perdeu grande
 quantidade de peso para o cirurgão plástico. Muitas técnicas de braquioplastia foram descritas na literatura;
 contudo, nenhuma delas chega a ter um resultado que satisfaça o paciente ou o cirurgião. Foram revisados os
 resultados das cirurgias para contorno do braço em pacientes ex-obesos mórbidos realizadas no serviço nos últimos
 cinco anos.

PACIENTE E MÉTODO Índice

Dezenove casos de pacientes com idade média de 47, 4 anos, submetidos a braquioplastia entre 2002 e 2007 foram
 revisados. Todos na casuísticas sofreram gastroplastia redutora e perderam no pré operatório em média 79,6 kg. Os
 pacientes tinham braços com flacidez que acometiam Zonas II, III e IV em 80% dos casos, II e III em 15% e I, II,
 III e IV em 5%. A técnica utilizada foi a proposta por Correa-Ituraspe, com dissecção acima da fascia superficialis
 em 18 casos e com dissecção mais profunda em uma paciente. A média de seguimento clínico foi de 31 meses.

RESULTADO(S): Índice

O total de complicações foi de 20%, considerando cicatrizes hipertróficas, deformidades residuais, infecção local e
 deiscência de ferida. A taxa de deiscência de ferida foi de 15%, associada na sua totalidade à cicatriz alargada.
 Deformidades residuais estavam presentes em 15% dos pacientes, principalmente em Zona I. Edema distal, linfocele
 não foram observadas. As cicatrizes foram consideradas largas em 85% dos casos. Em 15% eram vistas com os
 braços ao longo do corpo; e, o restante, com os membros abduzidos. Setenta e cinco por cento dos pacientes
 julgaram os resultados esteticamente bons ou muito bons.



DISCUSSÃO: Índice

Os resultados obtidos são similares àqueles da braquioplastia indicada por envelhecimento – quando geralmente o
 procedimento tem um melhor resultado. A ausência de complicações como, seroma, edema distal, linfocele podem
 ser atribuídos a dissecção acima da fascia superficialis. Quando a dissecção foi feita com mais profundidade, houve
 lesão nervosa. 
 A baixa expectativa pelo resultado estético da cirurgia é a marca da braquioplastia. Pode-se observar que para o
 paciente que teve uma perda expressiva de peso essa não deve ser totalmente a verdade. Assim, a braquioplastia
 pode ser enfocado de uma perspectiva diferente.

CONCLUSÃO: Índice

A braquioplastia em pacientes ex-obesos mórbidos pode ser indicada com mais segurança visto os resultados
 cirúrgicos comparáveis a realizada em outros pacientes e a melhor aceitação pelos mesmos dos resultados estéticos
 finais.
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INTRODUÇÃO: Índice

Em peritoneostomias trocamos a cobertura de pele abdominal pela necessidade de evitar a síndrome compartimental
 abdominal ou tratá-la. Após resolvida a situação de emergência desse grave tipo de paciente, temos um abdome
 deficiente em musculatura e tegumento. Para prevenir a evolução desse abdome aberto para uma grande ferida
 complexa foi proposta a colocação de um sistema de fechamento dinâmico que tensiona as bordas da ferida
 progressivamente para a linha mediana. O objetivo final é fazer com que o defeito feche mais rápido, com a tração
 auxiliando na cicatrização.

PACIENTE E MÉTODO Índice

Cinco pacientes foram submetidos a peritoneostomia, dois por “damage control” em cirurgia de emergência, dois em
 abdomens agudos com impossibilidade de fechamento primáro e outro por síndrome compartimental. Após
 estabilizados hemodinamicamente e liberados pela equipe da cirurgia geral, os pacientes foram submetidos a
 colocação de sondas de Nelaton através da aponeurose do músculo retoabdominal até a pele das bordas da ferida
 em espessura total. As sondas eram mantidas tracionadas com um clipe plástico em contato com a pele. As bordas
 eram tracionadas de 2 em 2 dias em média, de acordo com a tolerância de dor do paciente.

RESULTADO(S): Índice

Obteve-se em 60% pacientes fechamento da ferida após 10 dias em média. Um dos pacientes manteve-se na UTI,
 sem possibilidade de tração freqüente do sistema dada instabilidade hemodinâmica. Outro relatava dor a tração do
 sistema que foi sendo mais espaçada e menos efetiva com o tempo, levando as sondas a erodir a pele tracionada. O
 uso do sistema foi interrompido e o tratamento continuado com curativos para uma cicatrização por segunda
 intenção.

DISCUSSÃO: Índice



Os resultados obtidos em fechamento de fasciotomias com um sistema similar ao utilizado nesse estudo são
 inspiradores, e reproduzidos com sucesso na tentativa de fechamento de peritoneostomias. Outros estudos
 demonstram uso de velcro ou zíper nas bordas da ferida de parede abdominal com o mesmo propósito de um
 fechamento progressivo, englobando toda as camadas da parede até o peritôneo. Dessa forma, a musculatura
 também é unida, prevenindo alterações futuras na prensa abdominal. Contudo, deve-se ressaltar a relevância da
 seleção dos pacientes quanto a gravidade do estado clínico e a cooperação para tração do sistema.

CONCLUSÃO: Índice

A idéia de diferentes sistemas de tração de bordas de feridas é citado freqüentemente na literatura. Foi apresentada
 uma nova opção para aproximação de bordas em peritoneostomias, com uma técnica dinâmica e econômica.
 Sugerimos estudos com mais pacientes, para trazer resultados mais promissores dessa técnica.
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INTRODUÇÃO: Índice

A reconstrução nasal foi uma das primeiras cirurgias a serem realizadas no início da cirurgia plástica. Apesar disso,
 novas técnicas continuam sendo publicadas no sentido de aprimorar os métodos de reparação do nariz,
 comprovando assim sua complexidade. As antigas técnicas de neorinoplastia, não tinham bons resultados pela
 ausência de forro nasal, que é fundamental para este tipo de reconstrução.
 O retalho mais utilizado nas reconstruções nasais totais é o retalho em escalpo criado por Converse em 1942 e
 depois em 1959, como ampliação do retalho frontal, incluindo nele o couro cabeludo.
 Os enxertos ósseos, utilizados desde 1682, têm nesse trabalho o uso da crista ilíaca como tentativa de reproduzir a
 estrutura nasal na reconstrucão total, oferecendo melhor resultado estético.

RELATO: Índice

R.S.M. 75 anos, masculino, natural do Rio de janeiro, branco, casado. Apresenta em 2006, lesão exofítica
 comprometendo a região nasal e geniana esquerda, laudo histopatológico de carcinoma espinocelular, G2
 acantolítico. Tomografia computadorizada de 03/01/06, apresentando invasão da porção anterior da fossa nasal,
 seio maxilar esquerdo e limite inferior da órbita.
 Realizado em 12/01/06 amputação nasal, exanteração de fossa nasal, etimoidectomia total e maxilarectomia ântero-
medial à esquerda, associado a radioterapia adjuvante dose de 50 GY/25 Fx.
 Primeiro tempo: reconstrução nasal em 29/03/07, com fragmento de crista ilíaca em “L“ de 3cmx5cm, sobre o qual
 foi moldado neonariz utilizando-se retalho de couro cabeludo, baseado na artéria temporal superficial direita,
 fixando-o no peri-crânio. O orifício fistuloso da amputação nasal foi recoberto com dois retalhos hemifaciais em V-Y
 (esquerdo em folha de livro para forro nasal e direito em avanço para cobertura). Correção do ectrópio à esquerda
 com cantopexia.



 Segundo tempo realizado em 19/04/07 a abertura das vias aéreas e auto-enxertia de pele total no assoalho anterior
 do neovestíbulo nasal.
 Terceiro tempo em 14/06/07 com rotação de retalho do couro cabeludo (Converse) envolvendo nariz pré-moldado
 em região frontal, posicionado em terço médio da face (região nasal).
 Quarto tempo dia 26/07/07, o pedículo foi seccionado sendo o couro cabeludo fixado no local de origem com síntese
 primária.

DISCUSSÃO: Índice

Nas lesões nasais totais são necessárias reconstruções multidimensionais, esteticamente e funcionalmente
 importantes para a unidade facial, sendo comum associação com outras deformidades dos seios maxilares e órbita.
 As técnicas envolvendo tecidos moles, cartilagem e osso possuem as áreas doadoras como complicações possíveis
 relacionadas à técnica.

CONCLUSÃO: Índice

As reconstruções nasais ainda representam um desafio para o cirurgião plástico, tendo uma das principais indicações
 o câncer de pele.
 Os enxertos de cartilagem e ósseos servem para dar estrutura a columela e restaurar a projeção nasal ou reconstruir
 o dorso nasal (enxertos em “L”). São opções para melhorar os resultados do contorno e função nasal, minimizar
 seqüelas e permitir maior integração social ao paciente.
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INTRODUÇÃO: Índice

A contratura capsular é a complicação mais comum experimentada por pacientes submetidas à cirurgia de implante
 de mama. Complicações como ruptura e contratura capsular estão descritas especialmente com o uso próteses de
 silicone lisas e de superfície fina usadas na década de 80.
 O objetivo deste relato de caso é analisar alterações torácicas causadas pelo uso de prótese de silicone lisa em uma
 paciente que se negou durante 25 anos, a retirada cirúrgica da mesma quando apresentou contratura capsular grau
 IV.

RELATO: Índice

Paciente feminina, 67 anos, que consulta no mês 05 de 1982 por nódulo em mama esquerda de grande volume, em
 quadrante externo, justa -areolar e com aproximadamente 1cm de diâmetro. Biopsia de Congelação: Carcinoma
 intra ductal. No mês 06-1982 (25 anos atrás). Realizada adenectomia subcutânea com esvaziamento axilar.
 Reconstrução: Primária com prótese de silicone lisa 165ml submuscular. No 19°dia pós - operatório (DPO)
 apresenta-se com endurecimento e elevação da mama operada sendo prescrito massagem diária da região e
 controle periódico. No 40° DPO manteve o quadro com contratura da capsular grau IV. A ferida operatória era
 íntegra e apresentava muita dor nesta mama. Nove (9) meses após a cirurgia foi indicada capsulectomia e
 reposicionamento da prótese. A paciente que já fazia radioterapia e outros tratamentos oncológicos no hospital
 negou-se a realizar o procedimento. Afastou-se do acompanhamento médico por 25 anos. Retornou em março/2007
 com contratura grau IV desejando realizar o tratamento cirúrgico. (Fig1 e 2). Na cirurgia apresenta cápsula espessa,
 tecidos periprotesicos de aspecto pétreo (), ruptura da superfície com extravasamento de silicone (Fig. 3) e
 abaulamento torácico visto na figura 5.. Realizada Tomografia de tórax que mostrou os seguintes achados: Esclerose
 da extremidade ântero-lateral do 2°, 3° e 4°arcos costais contíguos com abaulamento torácico Espessamento do



 tecido celular subcutâneo adjacente com calcificação e formação de tecido com densidade óssea (Fig. 6)

DISCUSSÃO: Índice

Há relatos na literatura de cirurgia plástica de deformidade torácica após uso de expansores salinos que permanecem
 muito tempo e sob alta pressão, 
 podendo levar em alguns casos, até a fratura de costela não desalinhada¹ ².
 Porém não foi possível achar em revistas indexadas casos semelhantes com uso de próteses de silicone A pressão
 exercida pelo expansor cheio sobre a parede torácica durante anos é capaz de levar a deformidade costal, porém
 uma prótese de silicone lisa de 165 ml, é incapaz por si só, de gerar pressão importante sobre a parede torácica.
 Grau elevado de contratura capsular poderia “empurrar” a prótese de encontro a parede torácica e gerar maior
 pressão costal. Mais estudos deveriam ser realizados para avaliar essa relação de causa efeito na deformidade
 torácica após vários anos com contratura avançada
 Estudo prospectivo mostrando que de 51 pacientes com contratura de cápsula 14 deles tinham prótese com
 extravasamento de silicone (23%). Todas as que romperam eram lisas, com fabricação há mais de 10 anos do
 trabalho e com tempo médio de colocação de 12 anos. Não houve complicações sistêmicas relacionadas ao
 extravasamento segundo Malata CM et al³
 As características histológicas dos tecidos periprotésicos sofrem mudanças citológicas de natureza dinâmica e a
 duração do implante no tecido define que tipo de material é mais freqüente nesta região. Estes tipos são: Metaplasia
 sinovial, Hiperplasia vilosa, Cápsula de densidade de colágeno, Alinhamento de fibras colágenas sem cápsula e
 reação de corpo estranho. 4
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INTRODUÇÃO: Índice

O fibroadenoma da mama representa um processo de hipertrofia que envolve uma única unidade ductal-lobular
 terminal e o tecido conectivo ao redor. São consideradas umas aberrações do desenvolvimento normal e
 correspondem a 70-80% de todas as biopsias mamarias em adolescentes.
 Esta patologia ocorre em maior freqüência em jovens, negras ou pardas. Pode se apresentar na forma juvenil,
 gigante, múltiplo, isolado, unilateral ou bilateral. São lesões benignas que raramente viram malignas sendo o
 diagnostico diferencial mais freqüente o sarcoma filóides que ocorre em uma faixa etária maior.
 O diagnostico pode ser obtido além do exame físico com ultra-sonografia, que é o melhor exame de imagem para
 este tipo de lesão, principalmente pelo valor da mamografia que nestes pacientes se torna pouco valida devido à
 densidade da mama, que é maior em pacientes jovens. O achado ecografico é de uma massa sólida com contorno
 regular, distribuição uniforme e ecos fracos no seu interior. A confirmação diagnostica se da com a aspiração por
 agulha fina.
 O fibroadenoma gigante e o juvenil correspondem a tumores com mais de 5 cm, sendo este ultimo denominado
 quando a parecem em adolescentes e o primeiro geralmente em mulheres grávidas ou lactantes. São massas de
 crescimento rápido que causam assimetria das mamas distorção da pele e estiramento da aréola e mamilo.
 O tratamento pode ser conservador visto que pode ocorrer remissão em algumas pacientes, e o risco de
 malignização é baixo. A partir dos 35 anos aumenta o risco neoplasico e então a abordagem cirurgia e mandatária.
 Em fibroadenoma gigante ou juvenil a aparência estética deve ser levada em conta, o que interfere na decisão do
 tratamento, que tende a ser cirúrgico.
 Considerando a abordagem cirúrgica, a ressecção da lesão deve ser abordada de forma estética para evitar seqüelas
 futuras, e também pelo fato da idade do paciente, que carregará um estigma desde a adolescência.
 A cirurgia oncoplastica apareceu para diminuir as seqüelas do tratamento do câncer de mama, evitando assim o
 estigma de mastectomia. Sua aplicação também e muito útil no tratamento cirúrgico das lesões benignas. No caso
 dos fibroadenomas, sua identificação no ato cirúrgico é relativamente fácil devido a característica da lesão. A
 ressecção deve ser conservadora pela benignidade da lesão. Incisões em região periareolar e sulco da mama são
 predileções. A preparação e planejamento da cirurgia devem sempre ser bem discutido com o mastologista quando
 este estiver presente, proporcionando cicatrizes em posições esteticamente aceitáveis, como nas mamoplastias
 estéticas. Este é o principio da cirurgia oncoplastica. Cabe ao cirurgião plástico a reconstrução imediata da mama,
 que no caso do fibroadenoma juvenil se apresenta sempre com deformidade e assimetria.

MATERIAL E MÉTODO Índice

Entre os anos 2002 e 2006, cinco pacientes procuraram o Hospital Mário Kroeff no serviço de mastologia e de cirurgia
 plástica, com diagnóstico suspeito de tumoração benigna na mama que foi reforçado com a ultra-sonografia. A idade



 variou entre 13 e 15 anos, todas do sexo feminino.

DISCUSSÃO: Índice

Apesar do fibroadenoma ser uma patologia benigna que pode ser tratada de modo conservador até os 35 anos,
 quando atingem tamanho maior do que 5cm, principalmente em adolescentes, provocam deformidades nas mamas
 que preferencialmente devem ser abordadas de forma cirúrgica. Na maioria das vezes a paciente procura o cirurgião
 plástico queixando-se do aspecto estético da mama, deixando o tumor em segundo plano, muitas vezes nem
 sabendo da existência deste. Apenas da assimetria. Este tipo de patologia tem um apelo estético muito importante
 agravado pela idade da paciente. Ao contrario do que ocorre no câncer de mama, este paciente não corre risco de
 vida pela baixa morbidade da doença e sua rara malignização. Não se justifica portanto tratamentos mutilantes com
 cicatrizes inestéticas.
 A abordagem oncoplastica visa reduzir os estigmas do tratamento, trazendo para a cirurgia oncologica uma
 abordagem estética. As cicatrizes comuns da mamoplastia como a cicatriz periareolar e em T invertido são bem
 aceitas pela população em geral, visto que fogem da área que fica a mostra preservando o pólo superior da mama.
 De um modo geral o resultado final simula uma mamoplastia estética e não uma tumorectomia. 
 No caso dos fibroadenomas juvenis por tratar-se de uma patologia benigna, se preserva o máximo possível de
 glândula mamaria. Com a retirada apenas do nódulo, a reconstrução funciona como uma mamoplastia, que em
 alguns casos se complementa com o uso de prótese. Mesmo que o tumor se localize no pólo superior da glândula e
 seja de um tamanho grande em relação a mama, o acesso pela aréola com descolamento e possível e de fácil
 execução.
 O uso dos retalhos glandulares de pedículo intercostal, também conhecido como pedículo inferior, são de muita valia
 para o remanejamento dos tecidos, uma vez que é possível reposicionar este para praticamente qualquer lugar da
 mama aonde se necessita conteúdo. Quando ocorre falta de tecido na mama reconstruída a prótese segue como
 uma boa opção. Em pacientes adolescentes ainda sem formação completa da glândula, o objetivo é simular a mama
 contralateral e não tentar simular uma mama de adulto. Quando ocorre o total desenvolvimento mamário, caso
 exista assimetria pode-se realizar uma nova abordagem cirúrgica.
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INTRODUÇÃO: Índice

Os neurofibromas são tumores benignos que podem se apresentar como nódulos subcutâneos localizados ou serem
 alongados e aderidos aos nervos, sendo nesses casos, denominados neurofibromas plexiformes (NFP). Os NFP
 podem acometer diversas regiões do corpo, dentre elas a região da cabeça e pescoço, freqüentemente levando a um
 desfiguramento facial, dor e déficit funcional, requerendo tratamento cirúrgico. A apresentação clínica caracterizada
 pelo acometimento do pavilhão auricular e conduto auditivo externo foi pouco relatada na literatura. O objetivo do
 trabalho é relatar um caso de ptose auricular decorrente da neurofibromatose, o tratamento efetuado e a sua
 evolução.

RELATO: Índice

Paciente do sexo feminino, 57 anos, apresentando lesões cutâneas nodulares e manchas café-com-leite desde os 5
 anos de idade sem nenhum tipo de tratamento prévio. Os nódulos surgiram inicialmente no tórax, evoluindo para os
 demais segmentos corporais. Aos 10 anos, passou a notar a presença de tumoração auricular direita de crescimento
 lento e progressivo. Há sete meses procurou nosso serviço apresentando intensa ptose, deformidade do pavilhão
 auricular direito e da região periauricular, caracterizada pela infiltração dos mesmos (Figuras. 1 e 2). Realizado
 tratamento cirúrgico com ressecção parcial da pele infiltrada pelo neurofibroma, plastia do conduto auditivo externo
 com exérese de cerca de 5 cm do seu comprimento, sutura primária e reposicionamento da orelha com fixação no
 periósteo e fáscia temporal (Figuras. 3 e 4). Após quatro meses, houve pequena recidiva da ptose, sem
 comprometer o resultado e a satisfação da paciente (Figuras. 5 e 6).

DISCUSSÃO: Índice

Manifestações otológicas ocorrem na neurofibromatose em aproximadamente 6% dos casos e a ptose auricular



 representa uma pequena parte desse total. Devido à complexidade da lesão, com envolvimento de múltiplos
 fascículos nervosos e camadas teciduais, a ressecção completa freqüentemente não é possível sem um déficit
 funcional importante. Não existe tratamento curativo para os neurofibromas, sendo o tratamento cirúrgico
 geralmente considerado paliativo em vista da natureza progressiva desses tumores. O resultado pós-operatório é
 muitas vezes limitado nos casos com acometimento na região da cabeça e pescoço e com grande progressão da
 doença como o descrito no trabalho.

CONCLUSÃO: Índice

O caso relatado foi escolhido pela sua originalidade, não tendo sido encontrado nenhum outro caso descrito de
 neurofibroma plexiforme que resultasse em ptose da orelha nessa proporção. O tratamento foi satisfatório para a
 paciente e equipe cirúrgica, apesar da recidiva parcial da ptose após seis meses, em virtude da extensa infiltração
 tecidual e tratamento tardio.
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Ptose auricular à direita, foto pré-operatória.

 

Figura 2



Neurofibroma plexiforme com ptose auricular à direita, foto de perfil, pré-operatória.

 

Figura 3



Intra-operatório, detalhe da dissecção do conduto auditivo externo alongado.

 

Figura 4

Intra-operatório, visão lateral, resultado final.
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Pós-operatório 4 meses, visão frontal
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Pós-operatório 4 meses, visão lateral.
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INTRODUÇÃO: Índice

Os traumatismos de partes moles acometem diferentes faixas etárias e podem ser originados por diversos
 mecanismos, tais como agressões, quedas, acidentes de trânsito e mordeduras animais. As lesões de partes moles
 da face dificilmente implicam risco à vida, porém suas seqüelas têm um impacto psicossocial e financeiro ao
 paciente. A condução adequada dos casos em todas as suas fases, bem como estudos para a sua prevenção, visam à
 redução destas seqüelas. O presente trabalho traz um estudo epidemiológico das lesões de partes moles atendidas
 pela cirurgia plástica em um período de um ano, no Hospital São Paulo.

MATERIAL E MÉTODO Índice

No período de fevereiro de 2006 a março de 2007, foram encaminhados ao pronto-socorro de cirurgia plástica 33
 pacientes com lesões agudas de partes moles da face. A idade média foi de 33,75 anos (variando de 4 a 87) e a
 relação homem:mulher foi de 2,3. Foram coletados os dados epidemiológicos dos pacientes, bem como informações
 sobre o mecanismo do trauma, conduta e evolução dos casos. As lesões foram classificadas de acordo com a sua
 localização na face e seu tipo (Fig.1). Foi pesquisada também a presença de lesões associadas na face e em outros
 sistemas.

RESULTADO(S): Índice

A faixa etária predominante foi a dos 21 aos 30 anos com 11 (33%) casos. A raça caucasiana esteve presente em 17
 (51%) pacientes, sendo constatado abuso de bebidas alcoólicas em 13 (39%). As principais causas foram os
 acidentes de trânsito e as agressões com 11 (33%) casos cada uma (Fig. 2). Lesões associadas foram observadas
 em 14 (42%) pacientes e lesões especiais, em 6 (Tab.1). O tipo de lesão predominante foi o ferimento corto-contuso
 com 24 (73%) casos, sendo que 12 casos apresentaram mais de um tipo de lesão. As pálpebras foram mais
 acometidas com 20 (60%) casos, seguidas pelas lesões nasais e frontais. A maioria dos pacientes teve até três
 regiões atingidas, com 65% dos casos. A ocorrência bilateral predominou com 15 (45%) casos e a relação lado
 esquerdo:direito foi de 2 : 1(Tab.2). A maioria dos casos foi tratada dentro das primeiras seis horas pós-trauma
 (66%), sendo em 5 a conduta conservadora e em 28, a cirúrgica. As suturas foram realizadas no centro cirúrgico em
 19 (58%) casos. Complicações estiveram presentes em 10 (30%) casos sem relação com o tempo de tratamento
 pós-trauma (Tab.3 e Fig.3).

DISCUSSÃO: Índice



O adulto jovem foi o mais acometido, sendo as principais causas os acidentes de trânsito e as agressões. O uso de
 bebidas alcoólicas foi referido em mais da metade dos casos dos acidentes, e em quase metade das agressões. Entre
 as agressões, o lado esquerdo foi mais atingido, talvez pela maioria de destros; os acidentes de trânsito tiveram
 mais lesões bilaterais, pelo maior impacto do trauma. O reduzido número de casos do estudo, em relação ao porte
 do Hospital São Paulo (universitário), pode ser explicado pelo fato de serem encaminhados à cirurgia plástica
 somente os casos de maior complexidade, o que justifica o maior número de cirurgias realizadas no centro cirúrgico.
 O estudo permite traçar o perfil das lesões de partes moles que possam resultar em seqüelas importantes, se não
 tratadas adequadamente, bem como elaborar medidas preventivas específicas para a sua redução em número e
 gravidade.
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Figura 1

Classificação quanto ao local das lesões baseado no sistema MCFONTZL (1999).
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Distribuição das etiologias por faixa etária das lesões de partes moles na face atendidas no Hospital São Paulo.

 

Figura 3

Distribuição das complicações pelo tempo de atendimento pós-trauma.
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Tabela 1. Lesões associadas ao trauma de partes moles na face.

 

Figura 5

Tabela 2. Distribuição das lesões de partes moles na face de acordo com o tipo, local e número de regiões
 acometidas.
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Tabela 3. Complicações das lesões de partes moles na face.
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INTRODUÇÃO: Índice

O Lentigo Maligno Melanoma (LMM) ocorre em 5 a 15% dos casos de melanoma1,3,4, em áreas cronicamente
 expostas ao sol, na faixa de 45 a 75 anos, na face e pescoço 1,3,2. Clinicamente, caracteriza-se como uma mácula
 de coloração marrom, de bordas irregulares, principalmente na face, em regiões malares e masseterianas1,2.
 Adquire coloração escura, podendo evoluir com pápulas e nódulos, sinais de crescimento horizontal da lesão. A
 suspeita diagnóstica é clínica, porém métodos auxiliares podem ser úteis, como a dermatoscopia e a realização de
 biópsia. Há vários tratamentos como a cirurgia convencional e a Cirurgia Micrográfica de Mohls (MMS)1,3,4,5além de
 métodos ablativos, como criocirurgia, radioterapia, ácido azeláico, Lasers, interferon e imiquimod, que têm taxas de
 recidiva variando de 7 a 100% em 5 anos3. Tais métodos são restritos a casos específicos nos quais a mutilação
 cirúrgica é muito grande ou quando os pacientes não apresentam condições clínicas.2,3.

MATERIAL E MÉTODO Índice

Paciente feminino, 54 anos com lesão hipercrômica na região malar a D de 5 anos de evolução, tratada por cerca de
 6 a 8 vezes com quimiocauterização com ATA (ácido tricloroacético), sempre com recidiva local. Apresentava lesão
 numular, macular, hipercrômica, irregular, de coloração variando de marrom claro a escuro, entremeadas por área
 sem pigmentação. Sem adenomegalias palpáveis. Dermatoscopia: sugestiva de melanoma. Biópsia:nevus juncional
 lentiginoso. Mediante a forte suspeita clínica de LMM, foi realizada exérese da lesão com margens de segurança de 5
 mm, incluindo tecido subcutâneo com reconstrução com transposição de retalho cutâneo com pedículo inferior na
 região malar e masseteriana a D. O anátomopatológico confirmou LMM.

DISCUSSÃO: Índice

O LMM é uma neoplasia comum na face e pescoço em pessoas com idade acima de 45 anos1,2,4,. A dermatoscopia é



 um pode auxiliar na detecção desses casos suspeitos, principalmente por afastar as lesões benignas. A biópsia de
 pele com punch pode ser inconclusiva. Métodos ablativos de tratamentos não são recomendados dada a alta taxa de
 recidiva1,3,4,5,. especialmente quando não há certeza do diagnóstico da lesão. A opção pela cirurgia com margem
 de segurança de 5 mm1,3,4,5 foi efetiva e proporcionou o diagnóstico de LMM, servindo como tratamento local
 eficaz, com margens livres de neoplasia.
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Lesão malar antes e após a cirurgia.
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INTRODUÇÃO: Índice

Traumas de face têm enorme significância estética e funcional1,3. As lesões podem ser de partes moles, fraturas dos
 ossos da face ou uma associação destas2,4. As de partes moles podem ser causadas por abrasões, lacerações e
 avulsõe1. Corpos estranhos são comumente observados3. Desbridamentos e lavagens exaustivas com solução
 fisiológica a 0,9% são realizados após o procedimento anestésico e permitem uma avaliação pormenorizada e
 objetiva do grau da lesão1,2,3,4.

MATERIAL E MÉTODO Índice

Paciente RZA, 21 anos, masculino, vítima de acidente automobilístico com laceração extensa frontal e malar e
 avulsão parcial de pálpebras superior e inferior esquerdas e do 1/3 lateral e intermédio da sobrancelha esquerda.
 Houve exposição óssea e perda de partes moles. A avaliação tomográfica dos ossos da face e crânio não evidenciou
 fraturas. 
 Optou-se pela reinserção do tarso junto à porção lateral da órbita óssea, uma vez que não foi possível a localização
 dos ligamentos cantais laterais1,3. Foi liberado um retalho cutâneo malar e avançado em sentido cefálico1. A região
 têmporo-frontal esquerda com exposição óssea foi coberta com retalho de avanço têmporo-parietal esquerdo com
 incisão em arco no couro cabeludo, tendo o pavilhão auricular como ponto de pivô1,3. Após 10 semanas, foi
 realizada reconstrução de supercílio esquerdo com retalho fasciocutâneo em ilha de couro cabeludo baseado na
 artéria temporal3,4.

DISCUSSÃO: Índice

Os traumatismos da face podem causar tanto feridas simples, de pequena extensão, como grandes deformidades
 faciais, que exigem complexos procedimentos para o seu tratamento1,2,3,4. Após estabilização clínica, liberação do
 paciente, e realização de exames complementares, como a tomografia computadorizada da face, inicia-se a
 reconstrução1,2,3. Quando amplos deslocamentos em torno na área de trauma não resolvem o problema, é
 necessário o uso de retalhos ou de enxertos de pele1,3. Retalhos locais são a primeira escolha por serem de



 execução técnica mais simples e apresentarem características teciduais idênticas às da área a ser reconstruída. Após
 10 a 12 semanas da primeira intervenção, existe a possibilidade de nova cirurgia. Nesse paciente, optamos pela
 reconstrução da sobrancelha esquerda nessa fase, com o uso do retalho de couro cabeludo em ilha (fáscia temporal)
 permitindo boa densidade capilar3,4.

CONCLUSÃO: Índice

Apesar da gravidade do quadro, o tratamento dos traumas de partes moles da face permite reduzir as seqüelas
 estéticas e funcionais.
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Sequência da reconstrução: Lesão inicial; cobertura da avulsão temporal e reinserção palpebral; reconstrução de
 supercílio com retalho fasciocutâneo temporal.
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INTRODUÇÃO: Índice

O sarcoma fibromixóide de baixo grau é uma neoplasia de tecidos moles descrita por Evans em 19871. Afeta adultos
 jovens em torno da 4ª década de vida e apresenta predileção por tecidos moles em sítios profundos, principalmente
 coxa, região inguinal e parede torácica1,2,3,4.

MATERIAL E MÉTODO Índice

Paciente RLJ, 40 anos, feminina, com lesão em dorso, na região escapular a esquerda, com história de 14 anos de
 evolução, de crescimento lento e progressivo. Exame físico: lesão circular, de 8 cm de diâmetro, na região dorsal a
 esquerda, na projeção da porção inferior de escápula esquerda, com coloração acastanhada, de consistência pétrea,
 aderida a planos profundos, indolor e sem sinais flogísticos. Sem adenomegalias palpáveis. Realizadas hipóteses
 diagnósticas de sarcomas, dermatofibrossarcoma protuberans, esclerodermia em placas (morféia) e micoses
 profundas (micetomas). Exames de imagem2,3 (Rx simples de tórax e Tomografia Computadorizada) não
 evidenciaram acomentimento de estruturas ósseas costais ou de invasão da cavidade torácica. Anátomopatológico
 de pele: proliferação histio-mio-fibroblástica em subcutâneo. Imunohistoquímica: inconclusiva. Realizada exérese
 cirúrgica ampla com margem de segurança de 3 cm. O estudo anátomopatológico da peça operatória evidenciou
 sarcoma fibromixóide de baixo grau, com margens livres de neoplasia. A reconstrução foi feita com retalho
 fasciocutâneo local tipo triplo Limberg, com boa evolução cirúrgica.

DISCUSSÃO: Índice

O sarcoma fibromixóide de baixo grau é neoplasia fibromixóide que se desenvolve em tecidos moles profundos com
 potencial metastático1,2,3,4. Ocorre em adultos jovens, entre a 3ª e 5ª décadas1,4. Apresenta-se como uma massa
 de crescimento lento, indolor, em tecidos moles, envolvendo estruturas musculares, afetando coxa, região inguinal e



 parede torácica1,2,3,4. O tratamento cirúrgico é preconizado2. O achado cirúrgico: massa circunscrita de
 aproximadamente 9 cm de diâmetro aderida focalmente a planos musculares2,4. A Imunohistoquímica pode ser
 inconclusiva4, como no presente caso. O diagnóstico diferencial deve ser realizado com sarcoma,
 dermatofibrossarcoma protuberans, esclerodermia em placas (morféia) e micoses profundas (micetomas) 1,4. O
 exame anátomopatológico da lesão permite o diagnóstico definitivo1,4.

CONCLUSÃO: Índice

O sarcoma fibromixóide de baixo grau é neoplasia de tecidos moles pouco comum, de crescimento lento e alterações
 citológicas compatíveis com baixa agressividade1,2,3,4. Porém, devido ao seu potencial metastático1,4, deve ser
 lembrado no diagnóstico diferencial de massas de partes moles em adultos jovens2,3.
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Sequência de fotos: lesão, retalho desenhado ( triplo Limberg), reconstrução, lesão ressecada e lesão aberta.
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INTRODUÇÃO: Índice

Desde que foi realizada pela primeira vez em 1977, na França, e publicada em 1983, por Yves Gerard Illouz1, a
 lipoaspiração tem se tornado um procedimento cirúrgico bastante realizado. A partir de 1986, surgiram relatos de
 enxerto de gordura autóloga aspirada, sendo que, em 1996, Pereira2 publicou casos de lipoenxertia glútea.

MATERIAL E MÉTODO Índice

Foram realizadas 340 lipoesculturas associadas a lipoenxertias glúteas, no período de janeiro de 2001 à maio de
 2007, no Hospital Santa Thereza, em João Pessoa-PB. A idade variou de 17 a 64 anos, com média de 40,5 anos.
 Destes, 339 eram do sexo feminino e apenas 01 do sexo masculino. Na lipoaspiração, foi utilizada a técnica
 superúmida, com adição de adrenalina 1:500.000, usando cânulas de 3.0, 3.5 e 4.0mm. O volume total aspirado
 variou de 5 a 7% do peso corporal, coletado em frasco intermediário. Após um período de tempo suficiente para
 ocorrer a decantação, a gordura sobrenadante foi transferida com seringa de 60ml e cânula de 5mm para os planos
 intramuscular e subcutâneo das regiões glúteas, em volumes que variaram de 400 a 1020ml/glúteo.

RESULTADO(S): Índice

Do total de 340 pacientes, 17 (5%) necessitaram de revisão da lipoaspiração, 01 (0,3%) teve necessidade de aspirar
 parte da região enxertada para correção de degrau, após 4 anos. Em 3 (0,1%) casos, o resultado foi considerado
 insatisfatório. As complicações observadas foram: seroma lombar (14,7%); hematoma tardio (0,3%) em paciente
 que usou henoxiparina sódica; linfedema temporário (0,6%); abscesso glúteo localizado (1,17%); celulite lombar
 (0,3%); e abscesso glúteo recidivante_ 01 caso (0,3%). O grau de absorção da gordura enxertada foi menor do que
 esperávamos, verificando-se que o resultado detectado após 120 dias persistiu por muitos anos.

DISCUSSÃO: Índice

Vários são os métodos de tratamento da gordura a ser enxertada. Preferimos o mínimo manuseio da gordura, não
 centrifugando, nem lavando, apenas injetando-a após decantação simples. Guerrerosantos3, em 1996, publicou



 trabalho experimental e clínico de lipoenxertia em plano tecidual intramuscular (média de 200ml/glúteo). Em todos
 os nossos casos, foi injetada gordura em planos intramuscular e subcutâneo. Também em 1996, Pereira descreveu a
 enxertia de 100 a 400ml. De Pedroza4 relatou 879 casos de lipoenxertia de gordura para glúteos e pernas, em 2000.
 Murillo5 publicou, em 2004, lipoenxertia de grandes volumes (até 1260ml/glúteo), acompanhando 6 casos com
 ressonância magnética. Em nossa casuística, foi possível realizarmos tomografia em pós-operatório tardio,
 chamando atenção o fato de serem visualizadas imagens de ilhas de gordura com diâmetro maior que dois
 centímetros.

CONCLUSÃO: Índice

A lipoenxertia glútea é mais um recurso para aumentar o volume desta região com a vantagem de permitir a
 modelagem de outras áreas corporais lipoaspiradas e evitar as complicações inerentes ao uso de implantes.
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INTRODUÇÃO: Índice

A lipoaspiração é uma cirurgia para a redução do volume de gordura corporal, sendo indicada nas lipodistrofias
 localizadas, conferindo ao paciente um melhor contorno corporal. No caso da lipoescultura, parte da gordura
 aspirada é usada para ser enxertada em áreas em que se precisa um maior preenchimento. São raras as
 complicações em lipoaspiração, porém podem ser citadas: hematoma, seroma, irregularidades, infecção, trombose,
 acidentes durante a cirurgia e problemas anestésicos.
 A maioria dos serviços apresentam taxas de infecção de 2 a 4 %, em caso de feridas limpas. Mais especificamente
 no procedimento de lipoaspiração a incidência é inferior a 0,5%.

RELATO: Índice

FNA, sexo feminino, 27 anos, realizou Lipoaspiração Abdominal com Lipoenxertia em Glúteos, com profissional não
 especialista em Cirurgia Plástica, em consultório particular, em julho de 2006. 
 Em virtude de apresentar flogose em glúteos e febre, em vigência de cefalexina à 10 dias, a mesma foi internada no
 Hospital Central do Exército. Iniciou-se antibioticoterapia venosa, Oxacilina com Gentamicina, após realização de
 exames complementares. O hemograma completo mostrou leucocitose e anemia, hemoculturas negativas, e
 ultrassonografia de partes moles sem coleções.
 Após 21 dias de evolução satisfatória, apresentou quadro de Sepse tendo sido transferida para a UTI, onde
 modificou-se o esquema terapêutico para Tazocin ® com Vancomicina. Passados 5 dias evoluiu com abscedação
 (Figuras 1, 2 e 3) em coxas e flancos, foi drenada cirurgicamente (Figuras 4 e 5) , obteve alta da UTI após 15 dias, e
 alta hospitalar no 45º dia de internação.
 Durante o período de internação foi acompanhada por equipe multidisciplinar : Cirurgião Plástico, Hematologia,
 Infectologista, Fisioterapeuta e Psicólogo. Desde então, vem sendo realizado seguimento ambulatorial.

DISCUSSÃO: Índice



A lipoaspiração é um procedimento de médio porte que quando realizado em condições ideais apresenta baixo índice
 de complicações. No caso descrito, a realização do procedimento por profissional médico não Especialista em
 Cirurgia Plástica, ambiente não cirúrgico, e inadequada avaliação clínica prévia, foram determinantes para o
 insucesso do procedimento,e evolução dramática, mesmo com todo o suporte, pós operatório de um hospital de
 grande porte.

CONCLUSÃO: Índice

A prevenção das complicações infecciosas é muito mais sábia do que o seu tratamento enquanto patologia
 estabelecida. A maioria das complicações cirúrgicas remonta ao centro cirúrgico, quase sempre estando relacionadas
 ao status de saúde do paciente e à magnitude do ato cirúrgico. Uns dos fatores mais importantes na prevenção da
 infecção de ferimentos é a constante vigilância da equipe cirúrgica. É também imperativo que o Cirurgião Plástico
 saiba identificar e tratar tal complicação.
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INTRODUÇÃO: Índice

Inúmeros fatores podem determinar a fracasso da cirurgia da parede abdominal e dentre estes estão incluídos os
 fatores que interferem na formação e na quantidade das fibras colágenas e elásticas.
 O presente trabalho estabelece uma relação entre as hérnias da parede anterior do abdome e alterações na
 distribuição e na densidade das fibras elásticas na linha alba abdominal.

MÉTODO Índice

Foram avaliados 30 pacientes portadores de hérnias da parede anterior do abdome (incisionais= 14, epigástricas=7 e
 umbilicais=9) e que se submeteram a cirurgias no hospital de Clínicas de Porto Alegre no serviço de Professor Dr.
 Manoel Roberto Maciel Trindade, e na Clínica do Autor. Os achados foram comparados com os obtidos em um grupo
 controle de 30 cadáveres sem hérnias do Instituto Médico Legal de Caxias do Sul. Em ambos os grupos foram
 incluídos 15 indivíduos do sexo masculino e 15 indivíduos do sexo feminino, com idades entre 20 e 60 anos. Nestes
 pacientes, foram tomadas amostras da linha alba acima e abaixo do umbigo. A avaliação qualitativa obtida pela
 expressão imuno-histoquímica utilizou o anticorpo monoclonal EMILIN1 Recombinant Protein PO1 número
 H00011117-PO1 da Biogenes. O software utilizado para a avaliação morfométrica e quantificação do teor de elastina
 foi o Image Pro Plus (Media Cybernetics, Silver Spring, U.S.A.).

RESULTADO(S): Índice

As amostras obtidas da linha alba do grupo controle apresentaram maiores teores de elastina e menores alterações
 estruturais que as amostras obtidas dos pacientes com hérnias (p= 0,033 e p = 0,021 respectivamente). Não foram
 achadas diferenças estatisticamente significativas entre os sexos. As amostras do grupo acima de 40 anos
 apresentaram menores teores de elastina e maiores alterações estruturais em comparação com o grupo abaixo dos
 40 anos.

DISCUSSÃO: Índice

O estudo das fibras elásticas e colágenas tem sido uma constante na literatura mundial devido a sua importância na
 sustentação e na elasticidade dos tecidos de sustentação.



CONCLUSÃO: Índice

Os achados obtidos neste trabalho mostram que as deformidades da parede abdominal anterior não estão
 relacionadas unicamente com doença local, mas também com desordens nos tecidos conectivos como os colágenos e
 a elastina
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DESCRITOR(ES):

TORSOPLASTIA, DEFORMIDADES DAS MAMAS, TORSO FEMININO

INTRODUÇÃO: Índice

As deformidades do torso feminino nem sempre são isoladas, são freqüentemente multifocais como deformidades das
 mamas, seja ptose, hipertrofia ou ambas e como deformidades do abdômen tipo flacidez da parede, lipodistrofia ou
 ambas. Com o advento da lipoaspiração, foi havendo uma tendência a todo procedimento cirúrgico no torso se
 associar com uma ou mais áreas de lipoaspiração concomitante. As técnicas de lipoaspiração associadas a
 abdominoplastias culminaram com as publicações de Saldanha e Avelar, associado à premência que os pacientes nos
 impõe atualmente visando à praticidade de associar todas essas cirurgias. Evoluímos de uma indicação abordando
 apenas uma única região do torso para um procedimento universal do torso, resultando em mamoplastia,
 abdominoplastia e “lipoaspiração de cintura”, uma lipoaspiração que engloba a parte posterior da região tóraco-
lombar, os flancos e a parede anterior do abdômen, conjunto este que denominamos torsoplastia.

MATERIAL E MÉTODO Índice

Nesse artigo os autores avaliaram uma série de 83 pacientes que foram submetidos a torsoplastia entre abril de 2002
 a abril de 2007 na Interclínica - Centroplástica. Desta série, 63 pacientes foram submetidas a torsoplastia em dois
 tempos cirúrgicos e 20 pacientes a um tempo cirúrgico.
 As marcações pré-operatórias, técnica cirúrgica e cuidados pós-operatórios foram descritos. As fotografias de pré-
operatório e de pós-operatório foram analisadas retrospectivamente. A incidência de complicações foi analisada entre
 o grupo de pacientes que realizou a cirurgia em um tempo cirúrgico e naquelas que realizaram a cirurgia em dois
 tempos cirúrgicos. Resultados: A melhora foi significativa em todas as pacientes. As complicações incluíram seroma,
 anemia, assimetrias, deiscência de sutura na incisão abdominal, celulite na região dos flancos. O grupo submetido a
 torsoplastia em dois tempos cirúrgicos apresentou menos complicações. Discussão: As complicações encontradas em
 pacientes submetidos a torsoplastia em um procedimento devem-se, provavelmente, ao maior tempo cirúrgico, que
 associado à manipulação de múltiplas áreas, favorece uma maior espoliação do paciente.

CONCLUSÃO: Índice



A intervenção de apenas uma unidade estética do torso pode levar a um resultado pobre, visto que a silhueta
 feminina não pode ser analisada por segmentos e sim por uma idéia de conjunto. Concluímos que a torsoplastia
 deve ser realizada em dois tempos cirúrgicos para menor espoliação da paciente.
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OPÇÕES TÉCNICAS PARA RECONSTRUÇÕES VULVOPERINEAIS APÓS
 GRANDES RESSECÇÕES ONCOLÓGICAS
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INTRODUÇÃO: Índice

O câncer de vulva representa 3% a 5% dos tumores malignos genitais femininos e ocorre geralmente em pacientes
 acima do 6º decênio, localizando-se, preferencialmente, nos grandes lábios (40%). 
 A principal via de disseminação é a via linfática, sendo o carcinoma epidermóide o tipo histológico mais freqüente
 (85%). Seu tratamento pode ser cirúrgico e/ou quimiorradioterapia, de acordo com o estadiamento1.
 Há uma série de retalhos para a reconstrução da região vulvoperineal, sendo o ideal aquele que o cirurgião estiver
 mais apto a realizar.

MATERIAL E MÉTODO Índice

Escolhemos três tipos de retalho para reconstrução da região vulvoperineal após grandes ressecções oncológicas.
 Todas as três pacientes haviam sido submetidas a vulvectomia radical após tratamento radioterápico neoadjuvante.

RESULTADO(S): Índice

Foram utilizados os retalhos dos músculos grácil, reto abdominal e glúteo máximo. Todos os três retalhos foram
 suficientes para o fechamento do defeito cutâneo após as vulvectomias radicais. Foram apresentadas pequenas
 deiscências no pós operatório, acreditando ser devido à natureza hipoproteica dos pacientes, porém de fácil solução.
 Não houve complicações maiores como perda dos retalhos ou infecção.

DISCUSSÃO: Índice



Frente a um defeito oriundo da vulvectomia radical apresentam-se inúmeras técnicas cirúrgicas, desde a cicatrização
 por segunda intenção, que remonta da década de 40, até a utilização de retalhos fasciocutâneos, miocutâneos ou
 retalhos de perfurantes 2. 
 Apresentamos neste trabalho, de forma bastante simplificada, a utilização de três diferentes tipos de retalhos,
 mostrando a versatilidade no fechamento do mesmo defeito cutâneo. 
 O retalho miocutâneo do grácil baseia-se na artéria circunflexa femoral medial, apresentando bom arco de rotação. A
 dificuldade está na localização exata da ilha cutânea durante a dissecção e na possibilidade de utilizar apenas os 2/3
 proximais da pele da coxa quando o retalho for miocutâneo. O retalho miocutâneo do reto abdominal é baseado na
 artéria epigástrica inferior, apresenta um bom arco de rotação, com uma dissecção bastante fácil e anatômica, sua
 ilha de pele é bem segura e de grandes dimensões. O retalho miocutâneo do glúteo máximo é baseado na artéria
 glútea inferior. Os 2/3 distais do retalho é fasciocutâneo e a pele utilizada é a da região postero medial da coxa 3. 

CONCLUSÃO: Índice

Pelo exposto, depreende-se que o bom conhecimento anatômico faz com que o cirurgião plástico se diferencie das
 demais especialidades, dispondo de uma variedade de retalhos para a reconstrução das mais diversas partes do
 corpo.

REFERÊNCIA(S) BIBLIOGRÁFICA(S) OU BIBLIOGRAFIA: Índice

1- CARVALHO,G.L.S.Câncer de Vulva.In: SANTOS,C.E.R.;MELLO,E.L.R. Manual de Cirurgia Oncológica .Tecmedd
 editora,2006.p.547-554
 2- BONATO,A.J.; REIFF,A.B.M. In:Mélega.Cirurgia Plástica.Fundamentos e Arte- Cirurgia reparadora de troncos e
 membros. Medsi editora.2004. p.307-314
 3- KNAPSTEIN,P.G.;FRIEDBERG,V.;SEVIN,B.U.In:_.Reconstructive Surgery in Gynecology. Thieme editora 1990.
 p.40-52.

 

IMAGENS:

Figura 1

Reconstrução com retalho miocutâneo do músculo grácil

 



Figura 2

Reconstrução com retalho miocutâneo do músculo glúteo máximo

 

Figura 3

Reconstrução com retalho miocutaneo do reto abdominal



TRATAMENTO PRIMÁRIO DO NARIZ FISSURADO BILATERAL
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DESCRITOR(ES):
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INTRODUÇÃO: Índice

O nariz do fissurado bilateral caracteriza-se pela presença de columela curta e larga, ponta nasal bífida e mal
 posicionada, narinas pendentes e pregas vestibulares anormais. No passado, acreditava-se que a columela seria
 curta pela deficiência de crescimento, porém atualmente se aceita que o encurtamento columelar se deva ao mau
 posicionamento das alares. Durante muito tempo, o tratamento padrão era o de alongamento columelar, com
 retalhos do lábio ou do próprio nariz, e na idade adulta, o reposicionamento das cartilagens alares, o que se mostrou
 pouco satisfatório a longo prazo, pela presença de narinas muito alargadas, pontas nasais bulbosas e um ângulo
 nasolabial deficiente (cicatrizes na região). A conduta atual mais aceita é a do reposicionamento das cartilagens
 alares primariamente.

MATERIAL E MÉTODO Índice

Apresentamos uma série de pacientes com fissura bilateral operados em nosso serviço, nos últimos dois anos. Os
 pacientes não tiveram tratamento ortopédico pré-operatório. Nos pacientes em que a pré-maxila era projetada e o
 prolábio pequeno, procedeu-se ao tratamento preconizado por Spina. Neste caso são realizadas adesões labiais uni
 ou bilaterais. No tempo definitivo, a partir de 4 anos de idade, é realizada a reposição muscular da cinta labial,
 aprofundamento do sulco gengivo-labial além da reconstrução do vermelhão central. Realiza-se o tratamento
 cirúrgico do nariz pela técnica de Mülliken, Disseca-se toda a ponta nasal, liberando-se as cartilagens alares da pele.
 Pontos captonados reabsorvíveis são dados unindo as cartilagens alares entre si e unindo as cartilagens alares às
 triangulares do mesmo lado. A técnica de Spina em tempo único, associado ao tratamento da ponta nasal pode ser
 realizada precocemente, a partir dos três meses de idade, mas somente em pacientes com fissura bilateral
 incompleta.

RESULTADO(S): Índice

Apresentamos fotos pré e pós operatórias que mostram a melhora estético-funcional, com o visível melhor
 posicionamento das cartilagens alares com o crescimento, alongamento da columela e melhora do ângulo nasolabial,



 além da melhor definição da ponta nasal. Nenhum paciente apresentou complicação pós-operatória como infecção ou
 deiscência.

DISCUSSÃO: Índice

A correção da columela curta sempre foi motivo de discussão entre os cirurgiões. Várias técnicas foram criadas na
 tentativa de aumentar o comprimento columelar, porém os resultados desencorajam a sua utilização. Apesar da
 melhora do comprimento da columela, melhor projeção da ponta nasal e do ângulo nasolabial, os pacientes tratados
 conforme descrito podem necessitar de uma nova rinoplastia na idade adulta para o tratamento de mínimas
 deformidades. A reposição das cartilagens alares na ponta do nariz do paciente fissurado bilateral tem como filosofia
 de tratamento permitir ao nariz ter um crescimento normal, levando à grande melhora estético-funcional, tal como
 já preconizado para o tratamento do nariz de fissurados unilaterais.

CONCLUSÃO: Índice

Acreditamos que a melhor conduta para o tratamento da seqüela nasal do fissurado bilateral seja a intervenção
 cirúrgica precoce, com reposicionamento das cartilagens alares no mesmo tempo do reparo labial.
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Paciente V.M. (pré e pós do primeiro tempo: adesão labial + tratamento cirúrgico nariz).

 

Figura 2



Paciente N.B. (pré e pós do tempo definitivo).
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DESCRITOR(ES):
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INTRODUÇÃO: Índice

A reconstrução da parede orbitária, especialmente após grandes perdas teciduais por cirurgia oncológica, permanece
 um tema controverso. Sabe-se que o tratamento inadequado pode resultar em alterações funcionais e estéticas. Os
 materiais utilizados com esse propósito podem ser autógenos ou aloplásticos. Entre as alternativas autólogas de
 reconstrução destaca-se a cartilagem septal, por ser facilmente acessível e resultar em mínima morbidade à zona
 doadora. Objetivo: avaliação da utilização de enxerto de cartilagem septal para a reconstrução da parede orbitária
 de pacientes submetidos a ressecções oncológicas.

MÉTODO Índice

Foram analisados retrospectivamente 5 pacientes com defeitos de parede orbitária submetidos a ressecção de lesão
 neoplásica (tabela 1). Todos os pacientes foram tratados através de reconstrução imediata, com enxerto autógeno
 de cartilagem septal. A cartilagem septal foi obtida através de descolamento subpericondrial, e colocada na parede
 orbitária de forma a cobrir todas as margens do defeito (figura 1). Não foi utilizada fixação (4). No seguimento foram
 avaliadas alterações no contorno na parede orbitária, distúrbios oculares funcionais e defeitos na zona doadora de
 cartilagem.

RESULTADO(S): Índice

A restauração da integridade da parede orbitária foi alcançada em todos os 5 pacientes tratados. O seguimento
 mínimo foi de 6 meses. Um paciente apresentou enoftalmia e diplopia no pós-operatório. A diplopia regrediu após 3
 meses de acompanhamento. Outras alterações na zona receptora e doadora não foram registradas (tabela 2).



CONCLUSÃO: Índice

A série de casos mostra que a cartilagem septal é uma opção segura para a reconstrução de parede orbitária,
 podendo apresentar resultados satisfatórios.
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Tabela 2: Resultados
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Figura 1: Defeito em parede orbitária resultante de ressecção de osteossarcoma (acima à esquerda). Retirada de
 cartilagem septal após descolamento subpericondrial (acima à direita). Cobertura do defeito com enxertia de
 cartilagem septal (abaixo à esquerda). Resultado imediato demonstrando a restauração da parede orbitária (abaixo
 à direita).
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INTRODUÇÃO: Índice

A paralisia facial é uma patologia relativamente freqüente cuja etiologia é muito ampla. Pode ser congênita,
 infecciosa, tumoral, traumática e idiopática, também conhecida como paralisia de Bell.
 Freqüentemente produzem alterações oculares, deformidades estéticas e, em muitos casos, incapacidade funcional
 para a própria expressão facial, promovendo uma assimetria facial com atonia ou hipotonia da musculatura afetada,
 causando problemas sociais e queda da qualidade de vida.
 O tratamento da paralisia facial ainda é um sério desafio a ser superado, embora grandes avanços tenham ocorrido
 nas últimas três décadas, com várias possibilidades cirúrgicas.

MATERIAL E MÉTODO Índice

Foram selecionados dez pacientes admitidos no serviço para tratamento cirúrgico primário de paralisia facial
 unilateral, com idade variando de 19 a 47 anos, sendo 70% do sexo feminino.
 Foi realizada suspensão estática do SMAS através de enxertia de fáscia lata cuja extremidade distal foi fixada na asa
 do nariz, lábio superior e ângulo da boca. Foi exercida uma tração e a outra extremidade fixada em região temporal.
 Alguns pacientes com comprometimento importante da inervação do músculo orbicular necessitaram de peso de
 ouro para determinar oclusão palpebral.

RESULTADO(S): Índice

: A alocação do enxerto de fáscia lata restaura a arquitetura facial em repouso, suspendendo a hemiface paralisada.
 A melhoria da assimetria facial, da articulação de palavras, da simetria do sorriso e do ectrópio é imediata. Bem
 como o efeito psicológico, com ganho importante da auto-estima e da aceitação pela família e parceiros.



DISCUSSÃO: Índice

O tratamento cirúrgico da paralisia facial é bastante amplo, com várias técnicas descritas. Há ainda o envolvimento
 de questões polêmicas, como o momento mais adequado para a cirurgia. Por tudo isso, o tratamento cirúrgico da
 paralisia facial é um desafio, já que envolve questões funcionais, estéticas e de ressocialização desses pacientes.

CONCLUSÃO: Índice

A suspensão estática promoveu resultado satisfatório e com menor morbidade, porém mais limitado, se comparado
 com algumas técnicas dinâmicas descritas na literatura.
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INTRODUÇÃO: Índice

Pacientes que tiveram grande perda de peso corporal têm características distintas dos outros pacientes, no que
 concerne à plástica mamária. As mamoplastias nessas pacientes são consideradas procedimentos complexos,
 principalmente pela dificuldade em conseguir resultados adequados e duradouros. As deformidades mamárias típicas
 das pacientes incluem: grande perda de volume mamário com achatamento do parênquima, pele redundante e
 inelástica, ptose mamária grau 3, medialização do complexo aréolo-mamilar e excesso cutâneo na região lateral das
 mamas. Devido à presença de tais deformidades é que as dificuldades técnicas se impõem e dessa forma, é
 necessária uma redistribuição de volumes dos tecidos adjacentes na tentativa de melhorar a forma mamária.

MATERIAL E MÉTODO Índice

apresentamos os detalhes da técnica cirúrgica do retalho de parede torácica alargado associado ao uso de alça do
 músculo peitoral e apresentamos resultados pós-operatórios. A marcação pré-operatória segue os padrões usuais da
 técnica de mamoplastia em T invertido (padrão Wise de marcação). Após a decorticação, passa-se à dissecção e
 preparo do retalho, que se encontra na região inferior e lateral da mama. Após o preparo do retalho, utiliza-se uma
 cinta muscular de peitoral maior para melhor fixação do retalho, levando a melhor projeção do polo superior da
 mama e a manutenção desta projeção no pós-operatório tardio.

RESULTADO(S): Índice

em todos os casos operados foi observada importante melhora da forma mamária e manutenção desta no pós-
operatório tardio (acompanhamento médio de 2 anos).

DISCUSSÃO: Índice

a evolução das técnicas de mamoplastias sempre objetivou aspectos como os de redução de cicatrizes, simetria,



 reposicionamento do complexo aréolo-mamilar, adequada projeção mamária, preenchimento do polo superior da
 mama e durabilidade dos resultados. Estes conceitos também são aplicáveis nas pacientes com grande perda de
 peso corporal, com a exceção de que nestas pacientes, a inelasticidade e flacidez de pele impedem o uso de técnicas
 com cicatizes reduzidas. Outro conceito importante nessas pacientes é a utilização de retalhos locais tanto para
 preenchimento do volume mamário, quanto para fornecer cobertura para uso de próteses mamárias de aumento.

CONCLUSÃO: Índice

as deformidades mamárias decorrentes de grandes perdas corporais podem ser tratadas de diversas formas, por
 exemplo, pelas técnicas de redução mamária, pelo uso de implantes mamários e pelas técnicas da mastopexia.
 Independentemente da técnica utilizada, a falta de projeção mamária em longo prazo é o principal problema
 encontrado em todas elas. O estudo de novas táticas cirúrgicas é necessário, para serem conseguidos melhores
 resultados em longo prazo.
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Fotos 1: detalhes da técnica cirúrgica.
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Fotos 2: pré e 10 meses de pós-operatório de uma das pacientes de nossa série.



VELOPALATOPLASTIA À FURLOW PARA TRATAMENTO DE INSUFICIÊNCIA
 VELOFARÍNGEA

|  INTRODUÇÃO  |  MATERIAL E MÉTODO  |  RESULTADOS  |  CONCLUSÃO  |  BIBLIOGRAFIA  |

AUTOR:

MARCO AURÉLIO GAMBORGI

CO-AUTORES:

MARIA CECÍLIA CLOSS ONO
LADY WILSON CANAN JÚNIOR
WAGNER ALAN BERTOLOTTE
GIOVANA GIANINI ROMANO

INSTITUIÇÃO:

CAIF (CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AO FISSURADO), CURITIBA – PR

Dr Marco Aurélio Gamborgi. Av. Visconde do Rio Branco, 390, lj. 02. E-mail: gamborgi@hotmail.com.

DESCRITOR(ES):

VELOPALATOPLASTIA, FURLOW, INSUFICIENCIA

INTRODUÇÃO: Índice

o tratamento da insuficiência velofaríngea (IVF) é sem dúvida um dos mais complicados no que diz respeito às
 seqüelas dos portadores de fissura de palato. Para um tratamento eficiente é necessário, além de técnica cirúrgica
 precisa, um diagnóstico prévio adequado, que deve ser realizado por uma equipe multidisciplinar experiente. A
 técnica de Furlow é considerada por alguns autores um “push back” e, através da mobilização dos músculos
 elevadores do palato e alongamento do palato, termo que preferimos colocar como posteriorização do palato mole,
 mostra-se eficiente para o tratamento da IVF.

MATERIAL E MÉTODO Índice

apresentamos uma série de 21 pacientes que, após o diagnóstico clínico e nasofaringoscópico de IVF, foram tratados
 cirurgicamente pela técnica de Furlow. Estes pacientes foram atendidos nos últimos dois anos no CAIF. A técnica
 cirúrgica utilizada é semelhante à descrita por Furlow em 1980. Os pacientes foram avaliados quanto à presença de
 complicações cirúrgicas e tiveram avaliações fonoaudiológicas sequenciais.

RESULTADO(S): Índice

em nossa série, tivems 11 pacientes do sexo feminino e 10 masculinos. Quanto aos tipos de fissuras, 10 eram casos
 bilaterais, 9 casos unilaterais (6 à esquerda e 3 à direita) e 2 casos de fissura pós-foramen. Oito casos foram
 operados primariamente fora do servico. Com relação aos casos de palatoplastias primárias operados no CAIF,
 tivemos uma média de idade de 18 meses. Quanto à idade em que foi realizado o tratamento cirúrgico da IVF, a
 média foi de 14,9 anos (entre 39 e 5 anos). Tivemos 3 casos de complicações pós-operatórias (2 necroses parciais e
 1 sangramento). No pós-operatório tardio, tivemos 19 pacientes com resultado satisfatório, dois casos de resultados
 ruins (sendo que em um caso, foi necessária reoperação com confecção de um retalho faríngeo). Um caso ainda
 aguarda nasofibrobroncoscopia. Discussão: Para um tratamento efetivo da IVF, o diagnóstico adequado é de suma
 importância. O diagnóstico clínico deve ser realizado por profissionais da área da cirurgia plástica e fonoaudiologia,
 ambos com experiência no tratamento de fissuras do palato. A sobreposição da musculatura do véu palatino



 proporcionada pela técnica de Furlow é efetiva, propiciando boa função do véu palatino durante a fonação. Outras
 técnicas cirúrgicas para o tratamento de IVF, como a cirurgia de Orticochea ou o retalho faríngeo de pedículo
 superior são normalmente indicadas para o tratamento de portadores de IVF com gaps grandes, musculatura do véu
 palatino já reposicionada ou em casos de pacientes com retração cicatricial intensa com palatos muito curtos. Porém
 estão associadas a índices maiores de complicações pós-operatórias como os distúrbios do sono.

CONCLUSÃO: Índice

A IVF é uma das principais complicações da fissura de palato, pois as alterações de fala e voz impedem que os
 pacientes consigam socializar-se. São dessa forma considerados portadores de deficiência física. O diagnóstico
 preciso e o tratamento realizado por profissionais experientes é capaz de tratar de forma efetiva a IVF. A técnica de
 Furlow se mostra efetiva para o tratamento desse problema, sem o inconveniente do aparecimento de distúrbios do
 sono.
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Marcação da zetaplastia realizada na técnica de Furlow. (FONTE: Furlow, L.J. Reparo do palato pela técnica de
 zetaplastia dupla e oposta. Artigo Original).

 

Figura 2



Dissecção muscular na técnica de Furlow. (FONTE: Furlow, L.J. Reparo do palato pela técnica de zetaplastia dupla e
 oposta. Artigo Original).

 

Figura 3



Aspecto final da técnica, demosntrando reposicionamento muscular. (FONTE: Furlow, L.J. Reparo do palato pela
 técnica de zetaplastia dupla e oposta. Artigo Original).
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INTRODUÇÃO: Índice

A incidência da trigonocefalia é controversa. A maior parte dos casos é de aparecimento espontâneo, mas há relato
 de alguns casos de herança autossômica dominante e casos de pós-trauma crânio-encefálico. Pode ocorrer
 isoladamente ou estar associada a outras malformações. Além da necessidade de correção da deformidade fronto-
órbito-parietal pelo aspecto estético, há a imposição cirúrgica pelo desenvolvimento de astigmatismo e estrabismo
 secundários à deformidade orbital (deformidade em forma de ovo), ou seja, órbitas orientadas obliquamente no
 sentido de ínfero-lateral para súpero-medial).

MATERIAL E MÉTODO Índice

Os pacientes foram avaliados pelas duas equipes (neurocirurgia e cirurgia craniomaxilofacial), sendo as cirurgias
 realizadas por ambas as equipes em conjunto. Neste estudo retrospectivo, realizou-se a revisão de prontuários de
 pacientes com trigonocefalia operados no Hospital Infantil Pequeno Príncipe, pelo cirurgião sênior (GAOC) e pelo
 neurocirurgião (PC), no período de 1991 a 2007. Apresentamos nossa seqüência de avaliação clínica e radiológica,
 além de detalhes das técnicas cirúrgicas utilizadas.

RESULTADO(S): Índice

Dos 41 casos operados, 29 eram do sexo masculino e 12 feminino. Foram operados de 1 a 12 meses de idade,
 (mediana de 3 meses e meio). Quatro crianças apresentaram complicações pós-operatórias (taxa de 9,7%) com
 necessidade de reoperação.

DISCUSSÃO: Índice

O tratamento das trigonocefalias sofreu importantes mudanças desde a sua primeira citação. A nosso ver há
 indicação para correção cirúrgica da trigonocefalia em todos os casos em que existe deformidade fronto-têmporo-
parietal, nos quais também há a deformidade orbital. Casos com pequenas deformidades frontais e sem



 estreitamento fronto-temporal devem ser observados clinicamente. Conclusão: Todos os casos de trigonocefalia
 devem ser operados preferencialmente entre o terceiro e o sexto mês de vida, com técnica adaptada a cada caso.
 Genericamente se constitui na retirada da sutura estenótica e na remodelagem e rotação adequada dos segmentos
 ósseos. Com a técnica individual para cada deformidade o grau de satisfação do resultado estético foi bastante
 positivo pela observação dos pais e totalmente satisfatório pela equipe operatória.

REFERÊNCIA(S) BIBLIOGRÁFICA(S) OU BIBLIOGRAFIA: Índice

Khan, KK Nischal, F Dean, RD Hayward and J Walker. Visual outcomes and amblyogenic risk factors in
 craniosynostotic syndromes: a review of 141 cases. British Journal of Ophthalmology 87.8 (August 2003): p999(5). /
 Havlik, Robert J. M.D.; Azurin, Daniel J. M.D.; Bartlett, Scott P. M.D.; Whitaker, Linton A. M.D. Analysis and
 Treatment of Severe Trigonocephaly. Plast. Reconstr. Surg Volume 103(2), February 1999, pp 381-390. /
 Greenberg, B.M., Schneider, S.J. Trigonocephaly: surgical considerations and long term evaluation. The Journal of
 Craniomaxilofacial Surgery 17(3): 528-535, 2006. / Hilling D.E., Mathijssen I.M.J., Vaandrager, J.M. Aesthetic results
 of fronto-orbital correction in trigonocephaly. The Journal of Craniomaxilofacial Surgery 17(6): 1167-1174, 2006.

 

IMAGENS:

Figura 1

Foto per-operatória mostrando o reposicionamento após remoldagem.
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Um do casos completos, com pré e pós tardio.
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INTRODUÇÃO: Índice

 A mama se desenvolve de tecido ectodérmico a partir da quarta a sexta semana embrionária1,2. A presença de
 técido mamário acessório é relativamente comum, variando entre 0,22 e 6 % na população geral3. Qualquer
 combinação de areola, papila e tecido glandular pode ser encontrada, e a forma mais comum é a presença de
 complexo areolo papilar (CAP) extra-numerário, também chamada politelia. Já a polimastia é entidade mais rara que
 se caracteriza pela presença de glândula e CAP, e deve ser avaliada e tratada por suas repercussões estéticas e
 também por seu potencial desenvolvimento de neoplasias4.

DISCUSSÃO: Índice

Comumente estes tecidos são encontrados em uma linha que vai da axila à virilha, e, embora estejam presentes
 desde o nascimento, são encontrados mais frequentemente após a estimulação da puberdade e gravidez. O local
 mais comum é a axila1. Tecidos mamários ectópicos estão sujeitos às mesmas alterações patológicas que mamas
 normais, como fibroadenoma, alterações fibrocísticas e até mesmo adenocarcinoma4 
 Diagnóstico incorreto de tecido mamário acessório é comum, frequentemente sendo confundido com lipomas,
 hidroadenite, cisto sebáceos e linfadenopatias3 
 A investigação é fundamental, pois inúmeras malformações congênitas estão presentes, principalmente renais. O
 tratamento se baseia em ressecção e em alguns casos, como no apresentado, pode ser um desafio estético3 
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Polimastia. Vista Oblíqua
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Produto de ressecção
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Confecção de retalho para preenchimento de quadrante lateral externo
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RESUMO: Índice

A síndrome de Fournier foi descrita inicialmente em 1883, por um infectologista chamado Jean Alfred Fournier. A
 patologia é caracterizada por infecção perineal, com rápida progressão ascendente e necrose eminente. Em geral
 decorre de causas urológicas ou colorretais associadas a estados de imunossupressão (Diabetes tipo 2). A evolução
 para sepse e alterações hemodinâmicas é freqüente. A infecção decorre de flora polimicrobiana, resultando em micro
 trombose das arteríolas do subcutâneo, afetando as fáscias do tecido celular subcutâneo em diferentes topografias (
 Fáscia de Buck, Colles, Scarpa, etc) e resultando em necrose úmida. O Tratamento deve ser intensivo com suporte
 de vida avançado, antibióticos de largo espectro e desbridamentos cirúrgicos agressivos e efetivos. Após a fase
 aguda, os pacientes necessitam de reparação das perdas teciduais ocasionadas pela necrose. Geralmente na região
 escrotal e abdominal.
 Mostraremos 3 casos de necrose escrotal completa pós gangrena de Fournier, em pacientes com diabetes tipo 2,
 idade entre 58 e 80 anos, tratado com desbridamentos seriados, curativo com papaína 10% e carvão ativado após
 limpeza da ferida. Realizada reconstrução com retalho supero medial extendido da coxa unilateral, em 2 estágios.
 Ilustraremos pré operatório, técnica cirúrgica ( 1º. E 2º. Tempo) e pós operatório (recente e tardio) .
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Redução de orelhas é uma cirurgia realizada ocasionalmente para finalidade estética. Historicamente, a cirurgia para
 macrotia consistia na ressecção de segmentos de espessura total e afrontamento direto com sutura simples.
 Macrotia é definida como crescimento aumentado das orelhas. O crescimento das orelhas está completo na idade de
 19 anos, nos homens, e 18 anos, nas mulheres. Estudos antropométricos definiram dimensões médias dessa
 estrutura na infância e após o desenvolvimento completo. Aos 6 anos, o tamanho médio da orelha é 55.0 X 33.9mm
 em meninos e 54.2 X 33.0mm em meninas. Após o término do crescimento, a média é de 62.4 X 35.4 mm para
 homens e 58.8 X 33.5 mm para mulheres. 
 Caso: A. D. S., masculino, 27 anos, orelhas proeminentes bilateral, submetido a otoplastia bilateral com incisão
 retroauricular, técnica de Furnas e Mustardé há 1 ano. Paciente apresenta grau de insatisfação e deseja diminuir o
 tamanho das orelhas. Submetido a redução de orelha com incisão anterior na fossa escafóide, ressecção
 condrocutânea falciforme, preservação da pele retro auricular e avanço do retalho da hélice (Fotos). No lóbulo foi
 realizada ressecção de segmento cuneiforme de espessura total e afrontamento direto com sutura em 2 planos.
 Demonstramos um caso para ilustrar a técnica de Argamaso, com algumas modificações, e discutirrmos abordagens
 para o tratamento dessa patologia pouco frequente.
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INTRODUÇÃO: Índice

Aproximadamente 50% dos pacientes em uso de terapia antiretroviral (HAART) desenvolvem lipodistrofia visceral ou
 atrofia facial. O exato mecanismo ainda não é bem conhecido, mas a atrofia facial encontrada é secundária à perda
 de gordura subcutânea, e não de camadas mais profundas. A literatura sugere que a redistribuição da gordura no
 organismo desses pacientes ocorra por um sinergismo entre a ação das drogas e do vírus HIV1 na diferenciação dos
 adipócitos. Desta maneira, com a perda do contorno da face, os pacientes ficam estigmatizados perante a
 sociedade,. Por esse motivo, alguns tratamentos são preconizados para a correção da atrofia de face, como o uso de
 enxertos dermogordurosos, gordurosos ou de materiais sintéticos, como o ácido hialurônico,e, atualmente, o
 polimetilmetacrilato (PMMA).

OBJETIVO: Índice

Avaliação do uso de PMMA 30% em pacientes HIV positivos em uso de terapia antiretroviral.

MATERIAL E MÉTODO Índice

Estudo prospectivo em pacientes portadores de atrofia facial com uso de terapia antiretroviral, que procuraram o
 serviço do Hospital Geral de Goiânia no período de agosto de 2005 a julho de 2007. No pré-operatório, foram
 incluídos os pacientes que não apresentavam qualquer manifestação de infecções oportunistas, que possuíam CD4
 maior que 500 células/mm³ e carga viral indetectável. Os pacientes foram orientados quanto ao produto utilizado e
 as possíveis complicações. Todos os pacientes foram fotografados no pré e pós-operatório de 2 e 6 meses. A técnica
 utilizada foi o uso de PMMA 30% (Bracher®) com microcânula e revólver dosador, atingindo os planos subcutâneo,
 intramuscular e justaósseo. Todos os pacientes foram submetidos a sedação com bloqueio de ramos de nervos da
 face.



RESULTADO(S): Índice

Foram selecionados dezesseis pacientes, sendo 87,5% do sexo masculino, onde a quantidade de produto injetado
 variou de 6 a 12ml, conforme as irregularidades apresentadas na face. Em alguns pacientes foram necessárias novas
 aplicações após 3 meses para simetrização e contorno final. Durante este período, foi observado em um paciente, à
 palpação externa, presença de nódulo de 1cm de diâmetro após lesão traumática de mucosa jugal, sendo necessário
 uso de antiinflamatório e antibiótico por 15 dias para regressão do processo inflamatório local. Outro paciente
 apresentou manifestação de herpes na região tratada, evoluindo com regressão total do quadro com uso de Aciclovir
 oral. Apesar dessas intercorrências, a satisfação quanto ao resultado obtido por parte dos pacientes foi unânime.

DISCUSSÃO: Índice

 Os estigmas deixados pelo uso crônico de medicações antiretrovirais promovem cada vez mais a exclusão destes
 pacientes do convívio social. Logo, o polimetilmetacrilato, por ser uma partícula inerte a reação em pessoas não
 infectadas, também se tornou uma alternativa para o tratamento dos pacientes portadores de HIV.
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INTRODUÇÃO: Índice

A obesidade endêmica, característica do estilo de vida ocidental, tem levado ao desenvolvimento e melhoria das
 opções de tratamento para este problema de saúde pública.
 A Cirurgia após grandes perdas ponderais é uma área recente da Cirurgia Plástica, havendo necessidade de maiores
 contribuições científicas a respeito. Ela veio para complementar o tratamento destes indivíduos, tentando devolver-
lhes um contorno corporal e facial mais harmonioso. 
 Estes pacientes apresentam envelhecimento facial precoce, secundário à grande perda de gordura nos terços médio
 e inferior da face. 

OBJETIVO: Índice

Relatar a experiência da Unidade de Ex-Obesos do Serviço de Cirurgia Plástica do Hospital Geral de Goiânia no
 tratamento da lipodistrofia de face.

MATERIAL E MÉTODO Índice

Foram selecionados pacientes que tiveram importante perda ponderal, atingindo IMC < 30, e que já haviam sido
 submetidos aos demais procedimentos necessários à correção do contorno corporal. Isto resultou no tratamento de
 20 pacientes durante o período de novembro de 2005 a julho de 2007, sendo 80% do sexo feminino, com idade
 variando entre 39 e 58 anos, com média de 45,8 anos.
 Foi realizada ritidoplastia dos terços médio e inferior, tratamento do SMAS e do músculo platisma através de
 plicatura, lipoaspiração de região submentual e cervical, associada a blefaroplastia. A ressecção de pele foi realizada
 com o cuidado para se manter a posição de implantação do cabelo.



RESULTADO(S): Índice

Foi observado melhora do contorno da mandíbula, redução da flacidez cervical, atenuação do sulco nasogeniano e
 maior vivacidade do olhar. Obtivemos, com esse tratamento, um rejuvenescimento facial significativo, com grande
 satisfação por parte dos pacientes.

DISCUSSÃO: Índice

A cirurgia do ex-obeso é um desafio, sendo ainda maior em relação à cirurgia da face. Além de tentar devolver um
 contorno mais natural, há a responsabilidade sobre a perda do estigma, elemento esse importante na ressocialização
 desses pacientes.
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INTRODUÇÃO: Índice

As pálpebras são estruturas que têm como função a proteção do globo ocular. Qualquer defeito, irregularidade ou
 cicatriz podem provocar alteração desta função. Assim, extirpações de lesões palpebrais preocupam o paciente e o
 médico, devendo mesmo as diminutas serem encaminhadas ao cirurgião plástico, como tentativa de minimizar ou
 eliminar riscos, além de obter um melhor resultado estético.

MATERIAL E MÉTODO Índice

Foram estudados retrospectivamente 54 pacientes operados no Hospital Mário Kröeff, no período de 1999 até 2006,
 com idade entre 18 e 95 anos, de qualquer cor ou grupo social e agrupados de acordo com a localização do tumor
 (pálpebra superior, inferior, canto interno e externo). Os resultados foram analisados e comparados, quanto à
 ocorrência ou não de complicações, além do resultado estético.

RESULTADO(S): Índice

Dos 54 pacientes, 28 (51,8%) eram do sexo masculino e 26 (48,2%) do feminino. Para a reconstrução da pálpebra
 inferior (31 pacientes – 58,2%) o procedimento mais utilizado foi a autoenxertia, seguido do retalho de McGregor.
 Para a reconstrução da pálpebra superior (4 pacientes – 7,3%) foram utilizados a síntese primária e o retalho local,
 na mesma proporção. Para a reconstrução do canto interno (18 pacientes – 32,8%) foi utilizado, principalmente, o
 retalho glabelar. E para a reconstrução da região frontopalpebral (1 paciente – 1,7%) foi realizada a autoenxertia.
 Tipo histológico mais encontrado: carcinoma basocelular (94,5%). Complicações mais freqüentes: necrose parcial de
 retalhos (2), ectrópio (3), edema persistente (2), integração parcial do enxerto (2), esclera aparente(2) e infecção
 (1).



DISCUSSÃO: Índice

Devemos optar por tecidos que se assemelhem o mais possível aos originais. Lesões que acometem somente a
 lamela anterior podem ser corrigidas por enxertos ou retalhos. A borda palpebral pode ser reconstruída com enxerto
 condromucoso do septo nasal ou mucoso do palato e com o retalho tarsoconjuntival, utilizado em nosso trabalho.
 Lesões com menos de um quarto do comprimento horizontal da pálpebra são reparadas por fechamento direto. Para
 reconstrução total ou parcial da pálbebra inferior preferimos o retalho de McGregor ou Mustardé e autoenxertia,
 como enfatizado na literatura. O canto interno foi reconstruído principalmente com o retalho glabelar, sendo o mais
 indicado na literatura.

CONCLUSÃO: Índice

A reconstrução das pálpebras visa a proteção do globo ocular. Nosso objetivo é observar técnicas com o intuito de
 restabelecer a estética, mas principalmente que ofereçam resultados funcionais favoráveis com menos complicações.
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INTRODUÇÃO: Índice

O câncer dos lábios ocupa o segundo lugar entre os mais comuns na cabeça e pescoço e é o que apresenta maior
 índice de cura após tratamento adequado1. Foram publicadas descrições de inúmeras técnicas voltadas para
 reconstrução dos defeitos dos lábios visando sua reabilitação funcional, pós excisão tumoral, utilizando, sempre que
 possível, tecidos de vizinhança.
 O objetivo deste trabalho é fazer uma análise crítica do tratamento cirúrgico do carcinoma dos lábios, realizado no
 Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, da UFRJ, no período de 1993 até 2006.

MATERIAL E MÉTODO Índice

Foram compilados 48 casos de carcinoma dos lábios, tratados cirurgicamente. Foram excluídos tumores de menos de
 0,5 cm, operados ambulatorialmente. Para este trabalho, ao invés dos parâmetros anatômicos, adotamos os
 parâmetros cirúrgicos dos lábios, que englobam também, toda área abaixo do nariz, entre os sulcos nasogenianos, e
 estende-se até o sulco submentual, no lábio inferior. III) RESULTADOS: Em relação às dimensões, 79% dos tumores
 tinham entre 0,5 e 2 cm em sua maior dimensão, enquanto os outros 21% mediam entre 2 e 4 cm.As técnicas de
 reconstrução empregadas foram: Excisão e síntese primaria ; retalho de Gillies em 21% ; retalho nasogeniano em
 10%; retalho de Karapandzic em 6%; retalho de Abbe em 4%; e enxerto de pele total em 2%.

DISCUSSÃO: Índice

Como a grande maioria das lesões encontrava-se em estágio inicial, a excisão da lesão seguida de síntese primária
 foi o método mais utilizado. Tal recurso é muito utilizado em defeitos de até 30% do comprimento dos lábios 2,3. Em
 nosso trabalho encontramos 25 % de comprometimento das margens das lesões. De acordo com Brufau4 a síntese
 primária é a técnica que tem o índice mais alto de insucesso, pois a excisão tende a ser econômica a fim de permitir
 o fechamento imediato do defeito resultante4. Os retalhos de Gillies e Karapandzic são comumente utilizados,
 segundo Jabaley5 , para reconstrução de defeitos entre 1/3 e 2/3 dos lábios, podendo entretanto chegar até a 90%,
 de acordo com o mesmo autor. Nerste caso porem, ocorrerá microstomia que, apesar de não ser considerada
 complicação, é conseqüência direta e inevitável das ressecções extensas. A reconstrução com retalho de Abbe é
 muito empregada para reconstrução de defeitos de até 50% do lábio superior, com bons resultados estéticos e
 funcionais, pois podemos “sacrificar” até 35% da largura do lábio inferior sem ocorrer déficit significativo. O retalho
 de avançamento de mucosa oral mostrou-se um excelente método de reconstrução, porem pode, em alguns casos,
 levar a uma aparência de lábio curto e achatado. Os retalhos nasogenianos, utilizados para reconstrução do
 segmento cutâneo do lábio superior, com a vantagem de obter cicatriz bem camuflada na área doadora. Enxertia de
 pele total para reparo de defeito pós-excisão tumoral, são pouco empregadas. Em nossa casuística contamos apenas



 com um caso, sem relato de complicações.

CONCLUSÃO: Índice

É necessária uma maior atenção com as margens cirúrgicas da lesão, mesmo naquelas de menor tamanho Para
 reconstrução de grandes defeitos do lábio inferior, as técnicas de Gillies e Karapandzic foram consideradas
 satisfatórias, porem a microstomia resultante deve sempre ser considerada.
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INTRODUÇÃO: Índice

A Fasceíte Necrotizante de tecidos genitais e perineais, também conhecida como Gangrena de Fournier , é uma
 condição de extrema gravidade, evolução rápida e risco de morte. As maiores causas são de ordem urológica e
 colorretal, principalmente em pacientes debilitados ou imunossuprimidos, embora grande parte dos casos relatados
 na literatura sejam idiopáticos.

MATERIAL E MÉTODO Índice

Relato de 5 casos de Reconstrução de bolsa escrotal e pênis realizados no Serviço de Cirurgia Plástica do Hospital do
 Andaraí, no período de maio de 2006 a maio de 2007, após tratamento cirúrgico inicial pela Urologia.
 Foram avaliados prospectivamente com relação a complicações e resultados funcionais e estéticos conforme o tipo
 de reconstrução escolhida

RESULTADO(S): Índice

Em Três pacientes foi realizada reconstrução de bolsa escrotal com descolamento e fechamento primário devido ao
 pequeno defeito encontrado, com resultado satisfatório. Em um desses casos devido a desenluvamento peniano foi
 associado auto enxertia de pele total do pênis com bom resultado estético-funcional.
 Nos dois pacientes subseqüentes foi utilizado o retalho fasciocutâneo superomedial da coxa para reconstrução de
 bolsa escrotal sendo um bilateral com bom resultado alcançado

DISCUSSÃO: Índice

A Fasceite Necrotizante é uma doença que necessita de abordagem cirúrgica agressiva na fase aguda. O arsenal do
 Cirurgião Plástico para esses casos é bastante vasto, porém reconstruções simples adquirem resultados satisfatórios
 com morbidade baixa, sendo o retalho fasciocutâneo superomedial da coxa e os retalhos locais, de grande valia



 sendo suficientes na grande maioria dos casos .
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Caso 1 Pós-operatório imediato
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INTRODUÇÃO: Índice

Empiema Tuberculoso É uma forma de derrame pleural decorrente da ruptura, para o espaço pleural, de uma lesão
 tuberculosa, representando uma infecção ativa com a contaminação pleural por material caseoso. É caracterizado
 por um líquido purulento, que pode estar associado a infecção bacteriana secundária. A pleuroscopia para lise de
 bridas e aderências deve ser indicada precocemente. Porém, em casos onde há significativo espessamento pleural e
 não se observa expansão pulmonar pode ser necessária a pleurostomia.

MATERIAL E MÉTODO Índice

Relato de caso de paciente 32 anos, masculino tratado com pleurostomia por empiema tuberculoso há 14 meses que
 foi encaminhado ao serviço de cirurgia plástica do Hospital do Andaraí pela cirurgia Torácica deste Hospital para
 fechamento de pleurostomia.após resolução do quadro infeccioso. O Defeito foi desbridado e fechado através de um
 retalho muscular de grande dorsal e serrátil baseado no pedículo da artéria toracodorsal., e a derme foi reconstituída
 com retalho local em rotação.

RESULTADO(S): Índice

O paciente teve boa evolução pós-operatória com preenchimento da cavidade preexistente, e resolução da infecção
 residual com resultado estético satisfatório. Teve como única comorbidade a formação de pequeno seroma resolvido
 por punção ambulatorial.

CONCLUSÃO: Índice

A pleurostomia por empiema complicado ainda é muito utilizada, principalmente no terceiro mundo onde a infecção
 tuberculosa ainda é incidente. O retalho de grande dorsal com ou sem o serrátil é uma opção de fácil realização e



 com resultado estético-funcional muito bom e deve fazer parte do arsenal técnico de todo cirurgião plástico
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ESTUDO COMPARATIVO DA INTEGRAÇÃO E VIABILIDADE DO ENXERTO
 AUTÓLOGO AUTONOMIZADO E NÃO AUTONOMIZADO DE TECIDO ADIPOSO.

 MODELO EXPERIMENTAL EM COELHOS.
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INTRODUÇÃO: Índice

O transplante livre de tecido adiposo passou por diversas fases de interesse, ao longo de mais de 100 anos de
 história, tendo, nesse período sofrido ciclos de uso e desuso. Os sucessivos abandonos deveram-se ao seu alto índice
 de absorção e ao aparecimento cíclico de novos materiais aloplásticos ou biológicos, como posssíveis preenchedores
 de tecidos moles.
 Em nosso trabalho, objetivamos criar através do processo de autonomização, uma melhor integração e menor taxa
 de absorção do enxerto autólogo de gordura.
 Não encontramos relatos semelhantes na literatura, o que nos motivou a realizar o presente estudo. 

MATERIAL E MÉTODO Índice

Foram utilizados 21 coelhos da raça Nova Zelândia, machos, com seis meses de idade e peso médio de 3,1 Kg. 
 O estudo consistiu de duas modalidades diferentes de transplante de tecido adiposo autólogo {Enxerto
 autonomizado (A) X não autonomizado (NA) }.
 Com a finalidade de caracterizar as diferenças histológicas que pudessem contribuir para determinar diferentes
 aspectos macroscópicos nas amostras dos grupos autonomizado e não- autonomizado, considerou-se três critérios
 anátomo patológicos: esteatonecrose, adipócitos viáveis e proliferação fibrosa.
 Nessa análise foi utilizada a técnica chamada “point-counting”, utilizando retículo de 100 pontos e 50 retas.

RESULTADO(S): Índice

Verificamos diferenças estatisticamente significativas entre os dois grupos analisados [autonomizados (A) e não
 autonomizados (NA)], tanto nos aspectos macroscópicos quanto nos microscópicos.

DISCUSSÃO: Índice

A utilização do transplante livre de tecido adiposo é uma técnica que possui mais de 100 anos de história. No
 entanto, apenas nas últimas décadas, o seu uso foi impulsionado, sobretudo após a evolução da lipoaspiração. 
 Os sucessivos abandonos deveram-se ao seu alto índice de absorção e ao aparecimento de novos materiais
 aloplásticos ou biológicos, como substitutos de tecidos moles.
 Os insucessos decorrentes da utilização desses materiais, assim como o desenvolvimento da manipulação do tecido



 adiposo obtido pela técnica de lipoaspiração, estimularam o retorno do seu uso. 
 No entanto, o transplante autólogo de tecido adiposo caracteriza-se por uma reabsorção gradual da gordura
 transferida, no decorrer do tempo. Nos casos em que uma longa permanência do tecido adiposo transplantado foi
 documentada (Coleman, 1987), o decréscimo de volume pós-transplante não foi previsível e algumas vezes,
 irreprodutível.
 Diferentes mecanismos são responsáveis pela perda de volume nos enxertos livres de gordura. Em primeiro lugar,
 alguns adipócitos sofrem ruptura traumática e/ou necrose isquêmica durante a captação e transferência do enxerto.
 Segue-se um processo inflamatório, resultante da morte celular, que leva à fibrose e contração do enxerto.
 (Hausberger, 1955; Billings Jr, May Jr, 1989)
 Um outro mecanismo de reabsorção do enxerto de gordura pode ocorrer em virtude de uma redução volumétrica
 não necrótica secundária ao processo de desdiferenciação e/ou deslipidação do adipócito. Este conceito é análogo ao
 processo de “atrofia adiposa” e está baseado em evidências experimentais.

CONCLUSÃO: Índice

Podemos concluir que a autonomização do tecido adiposo e sua transferência como enxerto autólogo, em coelhos, é
 capaz de promover uma menor taxa de absorção e maior integração do tecido transplantado, caracterizadas pelo
 maior número de adipócitos viáveis, menor índice de fibrose e esteatonecrose, em comparação com o enxerto não
 autonomizado.
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IMAGENS:

Figura 1



Autonomização de um retalho adiposo-cutâneo realizado na região escapular direita do coelho e identificação da bolsa
 de gordura contra lateral (esquerda) identificada pela seta preta.

 

Figura 2

Aspecto macroscópico do enxerto autonomizados (A) e não autonomizado (NA) ao final de 6 meses. Nota-se na
 figura (seta azul), área central acastanhada, que corresponde a focos de necrose.

 



Figura 3

Histopatológico do enxerto autonomizado, observando-se grande quantidade de adipócitos viáveis (seta preta),
 entremeados por vasos sanguíneos ectasiados e congestos.

 

Figura 4

Histopatológico do enxerto autonomizado, notando-se agrupamentos de esteatonecrose (seta preta) em meio aos
 adipócitos viáveis e vasos congestos. Há delgados feixes fibrosos (seta azul) septando os lóbulos adiposos.

 

Figura 5



Histopatológico do enxerto não autonomizado, observando-se claramente, diminuição de adipócitos viáveis, com
 predomínio de esteatonecrose, com áreas císticas (seta preta) e proliferação fibrosa (seta azul).

 

Figura 6

Histopatológico do enxerto não autonomizado, notando-se intensa proliferação fibrosa (seta preta).
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DESCRITOR(ES):

CORRELAÇÃO ENTRE A EVOLUÇÃO CLÍNICA E O PERFIL DE EXPRESSÃO DE GENES EM MELANOMAS CUTÂNEOS

INTRODUÇÃO: Índice

O diagnóstico precoce e o tratamento adequado dos tumores cutâneos devem fazer parte da formação de todo
 cirurgião plástico. Entre os vários tipos de câncer de pele, o melanoma cutâneo representa o menos freqüente,
 porém o mais agressivo, justificando toda preocupação que existe para conhecê-lo e entendê-lo melhor. Com
 incidência crescente em todo o mundo, quando diagnosticado precocemente, apresenta elevados índices de cura,
 mas a presença de metástase linfonodal ou visceral à distância reduz estes níveis de maneira significativa,
 implicando em taxas de sobrevida de 20 a 40% em 5 anos. Vários fatores histológicos e clínicos já foram
 identificados como prognósticos no melanoma cutâneo, no entanto em muitas situações, pacientes com
 características clínicas semelhantes e tumores semelhantes, evoluem de maneira diferente da esperada. Acreditamos
 que além destes fatores clínicos e histológicos, fatores moleculares possam estar envolvidos nesta evolução
 inesperada. Recentemente, com o grande avanço e a grande importância dada ao estudo dos genes, muitos fatores
 têm sido estudados na tentativa de associá-los à evolução do melanoma cutâneo, mas diferentemente do que se
 conhece em relação a outros tipos de câncer como mama e próstata, nenhum marcador foi ainda associado
 consistentemente à evolução do melanoma cutâneo.

OBJETIVO: Índice

Comparar dados clínicos e anatomo-patológicos de pacientes com melanoma cutâneo com suas análises moleculares
 para caracterizar classificadores que permitam predizer resposta clínica ao tratamento e a evolução do melanoma
 cutâneo. Tentar identificar possíveis genes relacionados com a biologia do melanoma cutâneo.

MATERIAL E MÉTODO Índice

Construímos um banco de dados com 63 pacientes que apresentavam o diagnóstico de melanoma cutâneo e que
 foram atendidos no Departamento de Oncologia Cutânea do Hospital A. C. Camargo no período de janeiro de 2003 a
 janeiro de 2007. Para tal, foram identificados os fatores clínicos, histológicos e a evolução clínica de cada paciente.
 Coletando-se uma amostra tumoral de cada paciente (23 lesões primárias e 40 metastáticas), extraiu-se o RNA
 destes tumores e através da metodologia de cDNA microarray conseguiu-se identificar um perfil de expressão de
 genes para cada paciente. 



 De acordo com as características clínicas e histopatológicas de cada paciente e seguindo-se o modelo de prognóstico
 de pacientes com melanoma localizado descrito por Soong et al. (1992, 2003), os pacientes foram divididos como
 bom e mau prognóstico. 
 Os pacientes também foram divididos de acordo com a evolução clínica apresentada. Utilizando-se o período de
 sobrevida, os pacientes foram classificados como apresentando boa ou má evolução. Desta maneira, conseguiu-se
 classificar os pacientes em 4 diferentes grupos (bom prognóstico e boa evolução; bom prognóstico e má evolução;
 prognóstico ruim e boa evolução; prognóstico ruim e má evolução).
 Utilizando-se modelos de análise de variância (ANOVA) e testes de Wilcoxon foi feita a comparação das diferenças
 entre os níveis de expressão dos diversos genes estudados relacionando-se os 4 grupos de pacientes.

RESULTADO(S): Índice

Nesta comparação encontramos como genes diferencialmente expressos de maneira significativa AP3B2 (adapter
 related protein complex 3, Beta 2 subunit), no grupo má evolução e o UGCGL2 (UDP glucose ceramide,
 glicosyltransferase like 2), no grupo com boa evolução.

DISCUSSÃO: Índice

O complexo AP3 (adapter related protein complex) parece estar envolvido no transporte de proteínas através de
 lisossomos e no processo de distribuição citoplasmática, podendo eventualmente favorecer o processo de
 disseminação por aumentar a expressão de glicoproteínas na superfície da célula tumoral. O gene UGCGL2 está
 relacionado com a biossíntese de gangliosídeos, envolvidos no crescimento e diferenciação celular, sendo
 marcadores da progressão de melanomas e têm inclusive propriedades imunossupressoras.

CONCLUSÃO: Índice

O gene UGCGL2 foi encontrado mais expresso significativamente no grupo de pacientes com boa evolução. O gene
 AP3B2 foi encontrado mais expresso significativamente no grupo de pacientes com má evolução. São genes que
 merecem destaque em estudos futuros.
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Figura 1





Esquema da metodologia utilizada para a obtenção do perfil de genes através de cDNA microarray.

 

Figura 2

Tabela 1 - Características clínicas e histopatológicas da população estudada.

 

Figura 3



Cont/ Tabela 1

 

Figura 4



Cont/ Tabela 1

 

Figura 5

Tabela 2 - Classificação dos pacientes em grupos levando em consideração seu prognóstico esperado e a evolução
 apresentada.

 

Figura 6

Tabela 3 - Análise da expressão de genes após interação entre os dados obtidos fixando-se bom prognóstico e boa
 evolução . Apenas alguns genes com pvalor mais próximo de 0,05.
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INTRODUÇÃO: Índice

A deformidade nasal do paciente fissurado é para a maioria dos cirurgiões um problema difícil de ser corrigido. A
 gravidade depende do tipo de fissura labiopalatal e não existe uma técnica cirúrgica que pode ser aceita como
 modelo universal para correção do nariz. A anatomia é complexa, no fissurado unilateral a cartilagem alar no lado
 acometido é deslocada lateralmente, a ponta do nariz é desviada para o lado do defeito, a base do septo desviada
 para o lado contra lateral, existe perda da definição da ponta nasal e colapso do nariz pela ausência de suporte
 (figura 1).

PACIENTE E MÉTODO Índice

Durante um período de 3 anos (2004-2006) vinte e três pacientes fissurados unilateral realizaram a rinoplastia
 secundária, o seguimento variou de 1 a 3 anos, com média de 2,3 anos. Todos os pacientes apresentavam
 deformidade nasal grave, a via de acesso foi a exorrinoplastia, utilizaram-se enxertos cartilaginosos estruturais
 dependendo da deformidade encontrada. Os resultados da cirurgia foram avaliados subjetivamente por resposta dos
 pacientes, análise crítica de três cirurgiões através de fotos antes e após o procedimento e dados do prontuário
 médico.

RESULTADO(S): Índice

O enxerto em estaca “struct graft” foi utilizado em 15 pacientes (65,2%), o enxerto de ponta nasal foi utilizado em 4
 pacientes (17,4%), o enxerto da cruz lateral foi utilizado em 3 pacientes (13,0%), o enxerto de base alar foi
 realizado em 4 pacientes (17,4%), o enxerto de alargamento do dorso “spreader graft” foi utilizado em 1 paciente
 (4,3%), o enxerto do dorso nasal foi usado em 1 caso (4,3%) (figura 2). Vinte pacientes (87,0%) classificaram o



 resultado da cirurgia como ótimo, três pacientes (13,0%) como bom. Os cirurgiões classificaram como ótimo o
 resultado de quatro pacientes (17,4%), nove pacientes (39,1%) como bom, seis (26,1%) como regular e 4 (17,4%)
 como ruim. Cinco pacientes (21,7%) já haviam realizado a cirurgia ortognática e 15 (65,2%) o enxerto ósteo-
alveolar. Tivemos 2 pacientes (8,7%) com desvio septal e 4 pacientes (17,4%) com desabamento da cartilagem alar.
 Discussão: Existem autores que preconizam o uso de técnicas que dependem principalmente do reposicionamento
 das cartilagens presentes no lado fissurado, com acesso endonasal, sem adicionar nenhum enxerto cartilaginoso
 estrutural de suporte (Salyer, 1992; Stenstrom, 1961). Nós tivemos boa experiência com o uso de enxertos
 estruturais cartilaginosos por via aberta. A principal área doadora utilizada foi o septo nasal e como segundo opção a
 cartilagem costal. Não conseguimos corrigir todas as deformidades nasais, acreditamos que um único método não
 seja capaz de corrigir todas as deformidades.

CONCLUSÃO: Índice

Para um rinoplastia secundária definitiva em pacientes fissurados é necessária que as deformidades do esqueleto
 estejam corrigidas para então corrigir a pirâmide nasal. O reparo com sucesso do nariz fissurado depende do
 entendimento da deformidade em questão e uma análise dos fatores anatômicos que contribuem para a
 deformidade. A exorrinoplastia é um excelente acesso cirúrgico, fornece uma boa exposição das estruturas
 deformadas e o uso dos enxertos estruturais cartilaginosos foi de grande valia com bons resultados estéticos.
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IMAGENS:

Figura 1

Anatomia, A: perda da definição da ponta nasal - B: ponta do nariz é desviada para o lado do defeito - C: cartilagem
 alar no lado fissurado é deslocada lateralmente D: base do septo desviada para o lado contra lateral



 

Figura 2

Procedimentos realizados na exorrinoplastia dos pacientes fissurados unilateral por número de pacientes 2004-2006.

 

Figura 3



Caso Ilustrativo: Paciente de 20 anos (esquerdo) pré-operatório e pós-operatório (direito), resultado após 3 anos de
 seguimento.
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INTRODUÇÃO: Índice

Os lábios são extensões anatômicas da boca relacionados com a deglutição, gustação, fala e mímica facial. A
 reconstrução labial representa um desafio ao cirurgião plástico que tem, como objetivo, equilibrar o resultado
 cosmético com o funcional¹. 
 Os defeitos da região labial podem ter etiologia congênita ou adquirida por processos infecciosos traumáticos ou
 neoplásicos. A reconstrução labial pós-ressecção tumoral talvez seja a que apresente defeitos de solução mais
 elaborado, exigindo abordagens mais complexas. Para uma bem-sucedida abordagem cirúrgica é fundamental o
 reparo de cada plano anatômico lesado, bem como a indicação individualizada da técnica, baseada em características
 do defeito e do caso em questão . 
 O lábio inferior recebe irradiação actínica mais direta (p. ex., exposição solar), tornando-o o local de 95% de todos
 os tumores labiais¬¬5. Na maioria dos casos, os defeitos de lábio inferior são oriundos de ressecção de tumores,
 principalmente o carcinoma espinocelular. 
 O presente trabalho relata um caso de paciente jovem, portador de extensa tumoração acometendo lábio inferior,
 operado em um hospital oncológico, submetido a queilectomia total seguido de reconstrução imediata pela doação
 de retalho de língua.

RELATO: Índice

Paciente de 20 anos, sexo masculino, branco, apresentou lesão úlcero-vegetante em lábio inferior com 6 meses de
 evolução. nega tabagismo. O diagnóstico histopatológico revelou carcinoma espinocelular. Submetido a queilectomia
 total inferior associado a esvaziamento cervical bilateral. Realizada reconstrução imediata com retalho pediculado de
 língua (de sua face ventral, lisa e sem papilas). Após 28 dias, foi submetido a secção do pedículo.

DISCUSSÃO: Índice



O caso apresentado é atípico, mostrando um paciente muito jovem, no qual era imperiosa uma reconstrução com
 resultados estético e funcional satisfatórios. A reconstrução do defeito com outros retalhos locais (p. ex.
 Szymanowsky, associação de Abbé com Bernard-Webster), teria resultados limitados. A exigüidade de tecido
 disponível, acarretaria sequelas funcionais importantes como a microstomia, além de resultado estético indesejável
 para um paciente jovem com cicatrizes fora das linhas naturais. A opção do retalho de língua se mostrou útil na
 reparação do lábio inferior, sendo procedimento de fácil execução, com baixo índice de complicações e morbidade
 mínima.
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INTRODUÇÃO: Índice

desde os trabalhos de Winter em 1962 sabe-se das vantagens de se tratar feridas com oclusão. No Brasil, o curativo
 mais utilizado para queimaduras agudas é rayon, um curativo não oclusivo e que não mantém o ambiente úmido. As
 placas de hidrogel, formadas por polímeros de diversas substâncias, como polietileno, poliacrílicos e polivinis, são
 curativos oclusivos que proporcionam um meio úmido e mais adequado para o restauro da lesão. Esse estudo
 objetiva comparar esses dois curativos em queimaduras agudas quanto a: tempo de restauro da ferida e dores às
 trocas de curativo.

MÉTODO Índice

foram selecionados 11 pacientes sem comorbidades, vítimas de queimaduras agudas de 2º grau sem critérios para
 internação com idade entre 18 e 65 anos. Foram excluídas as queimaduras químicas, por flashburn e os traumas
 elétricos. Cada paciente incluso era intercalado quanto à forma de curativo utilizado (rayon ou placa de hidrogel). Os
 pacientes eram acompanhados no ambulatório e questionados se tiveram dor as trocas de curativo, recebendo alta
 após o restauro completo da lesão.

RESULTADO(S): Índice

os dois grupos estudados (rayon e hidrogel) tiveram média de idades semelhantes. Nos que usaram rayon a
 porcentagem média de área corpórea acometida foi de 1,16 % (0,5-3,0 %), e no segundo de 1,00 % ( 0,25-1,5 % ).
 No decorrer do estudo 2 pacientes do grupo rayon abandonaram o tratamento. Os pacientes que utilizaram rayon
 receberam alta após 18,33 (+/-7,5) enquanto os que usaram as placas de hidrogel foram dispensados após 8 (+/-
 4,5) dias. 50 % dos pacientes que utilizaram rayon queixaram-se de dor, enquanto apenas 16,67 % dos utilizaram



 hidrogel apresentaram essa queixa.

DISCUSSÃO: Índice

o hidrogel, devido suas propriedades químicas de impermeabilidade e grande potencial hidrofílico pode proporcionar
 um meio propício para ação de fatores de crescimento, migração de células epidérmicas e não formação de crostas.
 Com a retenção hídrica, há analgesia da lesão e não aderência do curativo, diminuindo a dor as trocas. Hutchinson e
 McGuckin demonstraram em sua metanálise menores taxas de infecção para o uso de Hidrogel se comparadas as
 rayon.

CONCLUSÃO: Índice

as placas de hidrogel parecem ser um método mais confortável ao paciente e mais eficaz para o tratamento de
 queimaduras agudas sem critérios de internação.
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DESCRITOR(ES):
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INTRODUÇÃO: Índice

Assim como todas as cirurgias, a otoplastia para correção de orelhas proeminentes não é isenta de complicações.
 Várias técnicas de otoplastia são descritas na literatura, mas há poucos estudos a respeito das complicações e seus
 tratamentos.

OBJETIVO: Índice

análise da taxa de complicações decorrentes de otoplastia, identificação e prevenção de suas causas.

MÉTODO Índice

análise retrospectiva de 508 casos de otoplastia realizadas entre 1992- 2002. As complicações foram divididas em
 dois grupos conforme seu tempo de desenvolvimento: precoces, aquelas que apareceram até o sétimo dia de pós-
operatório e tardias, aquelas que surgiram após esse período. Entre os 508 casos, 243 (47.8%) eram do sexo
 feminino e 265 (52.2%) do sexo masculino, com idades variando de 4 a 54 anos (média 18.2).

RESULTADO(S): Índice

as complicações pós-operatórias mais comuns foram infecção (5.1%), hematoma (4.1%) e necrose da pele (2.6%).
 A avaliação tardia (do sétimo dia a seis meses após a cirurgia) mostrou mau posicionamento (11%), complicações
 relacionadas à sutura (6.1%) e cicatriz hipertrófica/quelóide (3.3%). Uma segunda cirurgia foi realizada em 3.1%
 dos casos por recidiva. Não houve novas recidivas após essa reabordagem. (Figuras 1, 2, 3)

DISCUSSÃO: Índice



Qualquer procedimento cirúrgico, não importa a habilidade do cirurgião, pode apresentar complicações e
 eventualmente levar a um resultado insatisfatório. É importante que o cirurgião conheça os sinais e sintomas das
 complicações relacionadas a otoplastia para que haja diagnóstico precoce e seja iniciado o tratamento adequado com
 a correção das mesmas. O principal objetivo do cirurgião é tentar evitá-las, mas quando ocorrem deve ser capaz de
 identificar e corrigir tais complicações. (Tabela 1)

CONCLUSÃO: Índice

Os melhores resultados em otoplastia são aqueles livres de complicações, e a prevenção destas deve ser a principal
 preocupação do cirurgião, podendo na maioria dos casos ser realizada com a utilização de adequada técnica
 cirúrgica, anti-sepsia e rigorosa hemostasia. As complicações podem ocorrer mesmo em mãos habilidosas, mas para
 os residentes, a orientação de cirurgiões mais experientes reduz de maneira importante as taxas de complicações.
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Formação de quelóide na incisão retroauricular.
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A) orelhas proeminentes no pré-operatório;
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C) recidiva com cinco meses de pós-operatório
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Comparação dos percentuais de complicações pós-operatórias relatadas na literatura (*Não mencionado no trabalho).
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INTRODUÇÃO: Índice

A ptose palpebral corresponde à situação onde a margem da pálpebra superior cobre a íris em mais de 1 a 2 mm.
 Pode causar oclusão parcial ou total da fenda palpebral. A elevação da pálpebra superior é realizada por três
 músculos, sendo o principal o levantador da pálpebra, e secundários o músculo de Müeller e o frontal.

OBJETIVO: Índice

O objetivo deste trabalho é revisar a literatura médica correspondente a esta deformidade e os resultados obtidos no
 tratamento da ptose palpebral pela transferência do retalho dermo-muscular de pálpebra superior e músculo
 orbicular, técnica descrita por Franciosi e col em 2000.

MATERIAL E MÉTODO Índice

Realizou-se estudo retrospectivo, no serviço de microcirurgia do Hospital Cristo Redentor, de oito pacientes com
 ptose palpebral tratados pela técnica descrita. A técnica realizada consiste em correção cirúrgica da ptose palpebral
 com o uso de dois retalhos dermo-musculares, provenientes da porção pré-septal do músculo orbicular do olho, com
 pedículo medial, fixados no periósteo do rebordo orbital.

RESULTADO(S): Índice

Amostra composta de seis pacientes do sexo masculino e dois do sexo feminino. Cinco apresentavam ptose palpebral
 congênita e três adquiridas. Três pacientes apresentavam lesões bilaterais, três à direita e dois à esquerda. Apenas
 um paciente apresentou complicação: granuloma de corpo estranho com boa evolução após a ressecção cirúrgica.
 Todos os pacientes apresentaram boa evolução no pós-operatório na correção do defeito em aproximadamente um
 mês com excelente resultado estético.



DISCUSSÃO: Índice

Acerca do tratamento de ptose palpebral existem várias técnicas cirúrgicas descritas na literatura médica. A
 abordagem usada em nosso serviço é de fácil execução e diferentemente de outras técnicas disponíveis, não
 necessita do uso de enxertos ou ressecções de tecidos de sustentação da pálpebra. Podem ser usadas para os
 diversos tipos de ptose palpebral, sendo elas adquiridas ou congênitas. Tem sua principal indicação em pacientes
 que não possuem função do músculo elevador da pálpebra.

CONCLUSÃO: Índice

Para correção das ptoses palpebrais devemos escolher uma técnica que possa ser aplicada nos diferentes casos,
 proporcionando resultados satisfatórios consistentes. Concluímos que a técnica descrita neste trabalho é de fácil
 execução, com mínimo índice de complicação ou seqüela estética. Além disso, seus princípios fundamentais também
 são aplicáveis no aprendizado pelos residentes do serviço.
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DESCRITOR(ES):

CÂNCER, CIRURGIA

INTRODUÇÃO: Índice

O ceratoacantoma é um tumor cutâneo benigno, caracterizada por uma fase de crescimento rápido e outra de
 involução espontânea. É mais comum em homens de meia-idade, brancos, em áreas expostas pelo sol. Ainda não há
 consenso a cerca da etiopatogenia, sendo descritos inúmeros fatores, tais como: lesões actínicas e traumatismo.
 Pode se apresentar sob a forma de tumor solitário ou múltiplo; sendo o subtipo gigante muito raro. O principal
 diagnóstico diferencial deve ser feito com o carcinoma espinocelular.

MATERIAL E MÉTODO Índice

Relato de Caso - FJLF, 82 anos, branco, masculino, viúvo, aposentado, procedente de Rio Bonito –RJ, aposentado. Há
 um ano, pcte refere ter evoluído com lesão em membro inferior esquerdo, de crescimento inicial rápido, surgida logo
 após um trauma. No momento do atendimento, a lesão encontrava-se estabilizada há 6 meses. Negava
 sangramento espontâneo ou dor. Sem antecedentes familiares de câncer de pele. Ao exame físico, o pcte
 apresentava lesão tumoral de 11 x 7 cm, vegetante, limites nítidos, superfície verrucosa, de pouca mobilidade em
 face póstero-lateral de perna esquerda. Procedeu – se à biópsia incisional no dia 4/4/2007, em que mostrou
 presença de alterações epiteliais que poderiam estar associadas à ceratoacantoma. No dia 18/5/200, realizou-se
 exérese cirúrgica do tumor com 0,5cm de margem, abrangendo até fáscia muscular. Associou-se à auto-enxertia
 cutânea de pele parcial (área doadora: coxa direita). O anatomopatológico de congelação demonstrou margens livres
 de tumor.

RESULTADO(S): Índice

O paciente apresentou boa evolução pós-operatória, sem qualquer tipo de intercorrência. Recebeu alta hospitalar no
 dia 27/5/2007. 



 Histopatológico (após revisão de lâminas): Ceratoacantoma com margens livres. Células em superficialização e em
 involução.

DISCUSSÃO: Índice

O caso relatado demonstra um exemplo clássico da dificuldade de diagnóstico clínico e histológico do
 ceratoacantoma. Optou-se pela excisão cirúrgica de toda a lesão, pela mesma ser de longa evolução, sem sinais de
 involução, o que proporcionaria o diagnóstico histopatológico correto concomitante à possível cura. O
 ceratoacantoma gigante é um subtipo muito raro descrito na literatura, sendo que foram encontrados apenas 3
 casos com dimensões maiores que 10 cm de comprimento.

CONCLUSÃO: Índice

O ceratoacantoma é uma hiperplasia epidérmica com características próprias e que guarda semelhanças
 histopatológicas e clínicas com o carcinoma espinocelular, devendo dele ser diferenciado.
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INTRODUÇÃO: Índice

O termo ginecomastia é definido como o aumento da mama masculina, com uma incidência que pode chegar a 38%
 em pacientes jovens. O tratamento envolve desde observação e tratamento clínico até a cirurgia para correção,
 principalmente em casos mais complexos . A ginecomastia tuberosa é uma entidade rara, em que há um grande
 excesso de pele, desproporcional ao aumento do tecido glandular, não se alocando com facilidade na classificação
 das ginecomastias. Objetivo: demonstrar a experiência com 2 casos de ginecomastia tuberosa, assim como revisar
 conceitos sobre o tema.

MÉTODO Índice

Relato de 2 casos, revisão da literatura

RESULTADO(S): Índice

No período de janeiro a maio de 2007 foram tratados dois casos de ginecomastia tuberosa no Serviço de Cirurgia
 Plástica da Santa Casa de Porto Alegre. Os pacientes eram masculinos e ambos tinham 15 anos de idade. Ao exame
 observaram-se as características clínicas compatíveis com o diagnóstico, sendo previamente avaliados pelo
 endocrinologista, não se encontrando patologia como causa da anormalidade mamária. Nos dois casos foi utilizada a
 mesma técnica, com marcação da incisão periareolar e da incisão inferior, utilizadas para ressecção glandular. Uma
 segunda marcação foi realizada também periareolar a 2-3 cm do complexo areolo-mamilar, com desepidermização
 da zona entre as duas incisões periareolares. Foi realizada sutura por planos com fio de mononylon 4.0, finalizando
 com a sutura cutânea intradérmica. Ambos os pacientes tiveram alta hospitalar um dia após o procedimento. Um dos
 pacientes apresentou um pequeno seroma do lado esquerdo, que foi puncionado e resolvido ambulatorialmente. o



 resultado do procedimento foi considerado satisfatório pelos pacientes e pela equipe cirúrgica.

DISCUSSÃO: Índice

O tratamento da ginecomastia depende da avaliação criteriosa do paciente. Os casos mais simples, em que
 predomina gordura, o tratamento baseia-se na lipoaspiração. Em casos mais complexos, há necessidade de
 ressecção glandular e de pele, com uma abordagem geralmente periareolar. A ginecomastia pode ser classificada
 segundo Simon em 4 graus: I, IIa, IIb e III. O grau 3 é aquele em que há um grande desenvolvimento mamário
 com grande excesso pele. A mama tuberosa masculina (ginecomastia tuberosa) é uma variante rara, onde a pele
 redundante é desproporcionalmente maior em comparação com o volume total. Nestes casos se observam as
 características presentes na mama tuberosa feminina, como constrição da base e herniação da glândula pelo
 complexo aréolo-mamilar. A técnica cirúrgica utilizada nestes casos já foi descrita na literatura, com resultados
 favoráveis . Este tipo de conduta resultou em resultados satisfatórios tanto para pacientes com para equipe
 cirúrgica.

CONCLUSÃO: Índice

O tratamento da ginecomastia tuberosa pode ser realizado de forma adequada com a utilização de ressecção de pele
 e tecido glandular por incisão periareolar.
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Caso 1, pré operatório
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Caso 1, pós-operatório

 

Figura 3

Caso1, detalhe da incisão periareolar
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Caso 2, pré-operatório
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Caso 2, pré-operatório
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Caso2, pós-operatório precoce
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INTRODUÇÃO: Índice

O retalho miocutâneo do m. platisma, embora advogado por muitos cirurgiões experientes, nunca chegou a ser
 realmente popular. Divulgado por Futrell em 1978, foi logo eclipsado pelo retalho do m. peitoral maior, introduzido
 por Ariyan, como a primeira escolha para reconstrução em cabeça e pescoço. Neste trabalho propõe-se a utilização
 de ambos, combinados em uma reconstrução complexa.

PACIENTE E MÉTODO Índice

C.S., 49 anos, encaminhada ao Serviço de Cirurgia de Cabeça e Pescoço do Instituto de Câncer de Londrina,
 portadora de sarcoma osteogênico do antro maxilar infiltrando partes moles e órbita, com ulceração cutânea. Após
 quimioterapia e radioterapia neoadjuvantes, foi submetida a ressecção da hemiface direita, envolvendo a maxila,
 seio maxilar, osso zigomático, órbita com seu conteúdo e ramo ascendente da mandíbula, tendo sido então
 encaminhada ao Serviço de Cirurgia Plástica. Além do aspecto terrível da mutilação apresentava-se desnutrida,
 impossibilitada de deglutir pela ausência de uma cavidade oral. Optou-se pela utilização de um retalho vertical do m.
 platisma, de base superior, girado 180° através de um túnel subcutâneo e suturado aos remanescentes do palato e
 de toda a borda da área intra-oral ressecada. Sobre ele foi rodado um retalho miocutâneo do m. peitoral maior para
 cobertura externa da hemiface e órbita. As áreas cruentas do assoalho nasal foram cobertas com retalhos
 mucoperiostais dos cornetos.

RESULTADO(S): Índice

O pós-operatório evoluiu sem intercorrências, salvo por uma fístula no palato, na zona de transição, corrigida a
 posteriori. Passou a deglutir normalmente, tendo apresentado ganho ponderal e restabelecimento de seu estado
 geral, estando hoje apta a prosseguir nos estágios subseqüentes de reabilitação funcional e estética.

DISCUSSÃO: Índice



Embora a reconstrução por meio de retalhos microcirúrgicos seja considerada como o padrão-ouro na cirurgia
 oncológica de cabeça e pescoço, os retalhos musculares e miocutâneos pediculados apresentam uma gama de
 vantagens que merecem consideração ao se planejar uma cirurgia: são de uma maneira geral versáteis, seguros e
 de fácil execução, além de menos onerosos e prescindirem de equipamento sofisticado.

CONCLUSÃO: Índice

O retalho do m. platisma, isolado ou associado a outros retalhos, pode ser uma alternativa interessante e deve ser
 considerado quando se avalia o custo versus a qualidade técnica de reconstruções da cavidade oral.
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pré-operatório
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planejamento dos retalhos
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retalho do platisma dissecado
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rotação do retalho do platisma
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detalhe da cavidade oral
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-operatório de 6 meses, já submetida ao 1º tempo de reconstrução do lábio superior com retalho de Abbe
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DESCRITOR(ES):

MEMBRO INFERIOR

INTRODUÇÃO: Índice

Cirurgias plásticas após perdas ponderais de intervenções bariátricas adquirem importância maior a cada ano,visto
 que a obesidade mórbida é doença endêmica de incidências crescentes em nível mundial. A qualidade de vida não
 deve se resumir apenas à perda de peso.
 A cirurgia em membros inferiores surge como importante ferramenta nessa busca por qualidade de vida, estética e
 funcionalmente. Frouxidão de pele com acúmulo de gordura são os elementos fundamentais a serem tratados nesse
 tipo de procedimento.

OBJETIVO: Índice

Sistematizar a cirurgia em membros inferiores após grandes perdas ponderais

MATERIAL E MÉTODO Índice

 Visando proporcionar objetividade e delimitar condutas, inicialmente foi idealizado uma classificação em que cada
 paciente teve um tratamento adequado ao grupo ao qual pertencia.
 No lifting de membros inferiores destacou se que a marcação da área de incisão devesse ser realizada com a técnica
 das mãos espalmadas para determinar a área a ser ressecada.
 Obedeceu se a classificação sistematizada ,para orientação da técnica cirúrgica a ser adotada. Nos pacientes Grau I ,
 procedeu se a desepitelização da área a ser ressecada,hemostasia e síntese.
 Nos pacientes Graus II realizou se inicialmente a lipoaspiração,descolamento e então a ressecção de pele.No Grau III
 a dermolipectomia da coxa . Foi realizada a fixação da fáscia areolar ao ligamento de Coles e a síntese dos demais
 planos. A cicatriz resultante limitou se à prega inguinal no Grau I, no Grau II até o terço médio e em toda extensão
 da coxa ao joelho no Grau III.



RESULTADO(S): Índice

 O resultado imediato da cruroplastia foi muito bom. Contudo ,em longo prazo observou se um posicionamento
 inadequado da cicatriz inguinal ,apesar do cuidado em fixar a fáscia superficial ao ligamento de Coles.
 A sistematização tem permitido selecionar a melhor forma de tratamento cirúrgico , o que tem revestido o novo
 contorno corporal desses pacientes de melhores resultados .
 A avaliação subjetiva do grau de satisfação dos pacientes demonstrou ser alto, bem como tem proporcionado uma
 maior reintegração à sociedade e aumento da auto estima . Assinalando assim o importante papel desse
 procedimento e sua sistematização na melhora da qualidade de vida desses pacientes.
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TÉCNICA DO PEDÍCULO MEDIAL EM HIPERTROFIAS MAMÁRIAS
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INTRODUÇÃO: Índice

Inúmeras técnicas cirúrgicas têm sido utilizadas em hipertrofias mamárias acentuadas. Têm-se graus variados de
 dificuldade em ascender o complexo aréolo-papilar (C.A.P.) nas grandes hipertrofias, dar uma forma agradável às
 mamas e manter boa perfusão daquele complexo. Este trabalho objetiva avaliar a técnica de Silveira Neto, pedículo
 areolado súpero-medial, com o recurso do não descolamento do pólo súpero-medial.

CASUÍSTICA E MÉTODO Índice

Trata-se de um estudo retrospectivo em que 47 pacientes, com hipertrofia moderada/grave, foram submetidas a
 mamoplastia redutora com o pedículo areolado súpero-medial sem o descolamento do pólo mamário súpero-medial
 da fáscia muscular. Foi realizado no serviço de residência médica em Cirurgia Plástica do Hospital Geral de Goiânia,
 sob a orientação de um mesmo preceptor, do período de fevereiro de 2004 a junho de 2007.
 Foram incluídos no trabalho aqueles pacientes que necessitaram de ressecção mamária mínima de 350g/mama e
 ascenção mínima do C.A.P. de 8,5cm.

RESULTADO(S): Índice

O volume médio ressecado foi de 620g/mama (365-1217g). A ascenção do C.A.P. de 12cm (8,5-18cm). A
 sensibilidade foi considerada normal em 88% e reduzida em 12% após 6 meses. A forma mamária foi considerada
 ótima em 71% dos casos, boa em 20%, regular em 6% e ruim em 3%. Como complicações precoces tivemos 20%
 de deiscência parcial no ponto B-C, 4,5 de epidermólise e 2% de necrose gordurosa. Como complicações tardias
 tivemos: hipoestesia em 9% dos casos e queixas cicatriciais em 6,5%.

DISCUSSÃO: Índice

A técnica permitiu boa ascenção do C.A.P., o não descolamento glandular na porção súpero-medial permitiu boa
 vascularização do deste complexo, a sensibilidade subjetiva foi mantida na maioria das pacientes e a forma mamária
 contemplou os padrões estéticos esperados em uma mamoplastia redutora.

CONCLUSÃO: Índice

A técnica apresentada constitui uma boa opção cirúrgica no tratamento das hipermastias, devendo fazer parte do



 arsenal terapêutico dos cirurgiões plásticos.
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As fissuras labiopalatinas são as deformações faciais congênitas mais freqüentes no ser humano, variando de acordo
 com fatores geográficos, sócio-econômicos, raciais e de gênero (STOLL, 2004). Dentre as classificações, a de Spina
 et al (1972) considera aspectos morfológicos e embriológicos, observando a relação com o forame incisivo, extensão
 e lateralidade. É demonstrado, que a queioloplastia e a palatoplastia podem influir de forma negativa no crescimento
 da maxila, reduzindo o comprimento e a largura do arco dentário superior (PRUZANSKY,1967). A incidência de
 retrusão maxilar é variável conforme a casuística estudada. O fechamento mecânico e funcional do palato favorece o
 desenvolvimento foniátrico normal. Dessa forma, mesmo sabendo da possibilidade de prejuízo para o crescimento
 facial, grande parte dos centros especializados realiza palatoplastia completa (palato duro e mole) precocemente
 entre os 9 e os 24 meses de vida. Postula-se que ao minimizarmos as incisões e descolamento mucoperiostal no
 palato duro, sucederia menor potencial de fibrose cicatricial e menor dano aos centros de crescimento ósseo,
 favorecendo o desenvolvimento maxilar. Mesmo com todas as alterações intrínsecas e extrínsecas causadas pelas
 fissuras, a cavidade oral dos portadores, têm um potencial de crescimento normal (MAULINA et al, 2004). Em
 Pernambuco, os pacientes portadores de fissura são encaminhados para o centro de referência CADEFI (Centro de
 Atenção aos Defeitos da Face do IMIP). Analisamos através de um estudo tipo Coorte Histórico, o crescimento facial
 dos pacientes submetidos a queiloplastia e palatoplastia, operados por um único cirurgião, que fizeram uso desde o
 pré-operatório de placas obturadoras, sendo portadores de fissura transforame-incisivo unilateral (FTIU), atendidos
 nos anos de 2002-2004. Os pacientes foram recrutados entre os três e seis anos de idade para realização de
 cefalometria e moldagem do arco dentário superior, com o objetivo da quantificação do crescimento facial (terço
 médio) e avaliação clínico-fonoaudiológica. Realizou-se análise comparativa dos resultados obtidos entre os grupos
 definidos pelas técnicas cirúrgicas empregadas. Dos pacientes operados no período do estudo apenas 45
 preencheram os critérios de inclusão. Destes, aproximadamente 6,7% apresentaram complicações pós-operatórias,



 sendo a mais freqüente deiscência (67%). Não houve diferença estatisticamente significativa quanto ao
 desenvolvimento da fala e do arco maxilar superior entre os pacientes que usaram e os que não usaram placas
 obturadoras. Ainda não observamos diferença estatisticamente significativa quanto ao desenvolvimento maxilar
 entre os pacientes operados pela técnica de Veau clássica e os operados pela técnica de Veau associado a simples
 descolamento dos planos do lado fissurado. Os dados obtidos são preliminares, precisando-se aumentar a casuística
 e período de acompanhamento para análise adequada, considerando as fissuras labio-palatinas como entidade
 nosológica complexa e exposta a muitas variáveis.
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As primeiras abdominoplastias foram realizadas em 1880, na França, por Demars e Mars. Desde então, várias
 técnicas foram desenvolvidas, sendo a reposição umbilical um dos seus maiores desafios1. A maioria das
 reconstruções umbilicais envolve sua transposição após avanço do retalho abdominal, com graus variados de
 dificuldade, resultando em uma cicatriz externa3. O neo-umbigo deve ter forma natural, com depressão e projeção
 suficientes e deve ser criado sem adição de novas cicatrizes2. Descrevemos uma técnica simples e de fácil execução
 para a reconstrução umbilical, com resultado estético satisfatório.

MATERIAL E MÉTODO Índice

Sessenta pacientes foram submetidos à abdominoplastias entre abril/2006 – julho/2007, todas operadas pelo autor,
 com confecção de um neo-umbigo sem incisar o retalho abdominal e sem pontos externos. Após a ressecção do
 retalho abdominal excedente, incluindo o coto umbilical e plicatura dos retos abdominais, é determinado na pele do
 retalho o local do neo-umbigo, sendo o ponto escolhido a interseção da linha que une as espinhas ilíacas antero-
superiores com a linha sagital xifo-pubiana, usado como referência mais freqüente. Tatua-se esse ponto e faz-se a
 eversão do retalho, prosseguindo com a divulsão do mesmo, desnudando a derme, evitando-se a ressecção do
 tecido adiposo. Sutura-se a derme profunda do retalho à aponeurose com seis pontos de nylon 5.0, de forma
 elíptica, previamente marcados. Pode-se, em caso de necessidade (p.ex. retalho com pequeno panículo adiposo),
 aprofundar esses pontos, fazendo a síntese na área interna da plicatura. Pode ser feita plicatura adicional nesse
 ponto para aprofundamento do neo-umbigo. 4,5

RESULTADO(S): Índice



Nas figuras 1-6 podemos observar o resultado da neo-onfaloplastia, em que o umbigo apresenta-se natural e sem
 cicatrizes externas.

DISCUSSÃO: Índice

Procurando minimizar a insatisfação quanto ás cicatrizes peri-umbilicais e/ou a deficiência vascular do coto umbilical
 remanescente, como nas hernioplastias umbilicais associadas, técnicas de neo-onfaloplastia vem sendo
 progressivamente desenvolvidas. Procedimentos convencionais de umbilicoplastia deixam cicatrizes perceptíveis e
 criam muitas vezes estigmas nas pacientes operadas. Diversas técnicas descritas não conseguem dar o relevo e
 profundidade necessária, não estabelecendo harmonia entre a superfície da parede abdominal e a base do umbigo.
 Caso haja necessidade de aprofundamento no neo-umbigo, este poderá em um segundo tempo, ser realizado como
 nas técnicas convencionais de correção de hérnia umbilical, deixando, portanto cicatriz mínima e profunda na região.

CONCLUSÃO: Índice

A técnica de neo-onfaloplastia descrita caracteriza-se por ser de fácil execução, pela ausência de cicatriz externa e
 com bom resultado estético, sendo, portanto, mais uma opção a ser utilizada na plástica abdominal na procura de se
 obter melhores resultados.
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INTRODUÇÃO: Índice

O lagoftalmo paralítico pode ser transitório ou permanente. Causa em
 ambas as formas prejuízo ao paciente, tanto por exposição da córnea, com risco de
 ulceração, infecção, perda visual, quanto por quadro de irritação ocular com
 conjuntivite e queixa freqüente de ardor. Existem pacientes que tem maior risco de
 desenvolver esses sintomas quando estão presentes: fenômeno de Bell pobre, olho
 seco pré-existente, lesão do nervo facial, hipoestesia do trigêmeo e exposição da
 córnea com fechamento palpebral forçado. Ainda temos prejuízo estético devido à
 assimetria facial. Existem várias causas associdas a essa patologia, entre as quais
 estão: ressecção de tumores, paralisia de Bell, lesão traumática,entre outras. O
 objetivo do presente estudo é mostrar a experiência do nosso grupo com esse
 tratamento no período de dezembro de 2005 a agosto de 2007.

MATERIAL E MÉTODO Índice

Nos últimos 2 anos foram submetidos a procedimento
 cirúrgico 16 pacientes, com colocação de peso de ouro pré-tarsal, através de incisão
 no sulco palpebral, e fixação do mesmo com fio de nylon 6.0, seguida de síntese do
 músculo orbicular e da pele. Esses pacientes são acompanhados no nosso
 ambulatório e avaliados por um observador fixo (médico), somada à avaliação do
 próprio paciente quanto ao aspecto estético e melhora funcional.
 d-)Resultados: Dos 16 pacientes operados obtivemos 1 caso de complicação pósoperatória
 devido à extrusão e infecção local. Os outros casos evoluiram bem e
 apresentaram significativa melhora, principalmente quanto ao quadro de irritação
 ocular.

DISCUSSÃO: Índice



O uso de técnicas dinâmicas para o tratamento do lagoftalmo
 paralítico como transferências musculares (m. temporal, masséter) e microcirugia
 demandam maior habiliadade técnica, maior tempo de internação e recuperação,
 e deixam seqüelas em área doadora. A inserção do peso de ouro consiste em
 técnica simples, com resultado estético e funcional bom e baixo índice de
 complicações pós-operatórias. Além disso, apresenta menor custo, pode ser feito
 sob anestesia local e no mesmo tempo realização de procedimentos auxiliares como
 cantopexia e “tarsal strip”. Caso o paciente apresente mehora do quadro paralítico,
 ou complicação pós-operatória como infecção, ou mal-posicionamento, a cirurgia é
 facilmente reversível, sem praticamente deixar seqüelas. Finalmente, o uso do ouro
 é preconizado por ser um metal inerte e maleável.

CONCLUSÃO: Índice

Concluimos que o tratamento do lagoftalmo paralítico com peso de
 ouro é efetivo do ponto de vista funcional evitando irritação ocular e ulceração de
 córnea.Traz resultado estético bom, melhorando a simetria facial, com baixo índice
 de complicações pós-operatórias. Trata-se de procedimento com baixo custo,
 tecnicamente simples, sem seqüelas em área doadora.
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INTRODUÇÃO: Índice

Síndrome de Hipertermia Maligna (HM) foi descrita por Denborough em 1960, é uma doença farmacogenética do
 músculo esquelético. estima-se que incidência da mesma é de cerca de 1:14.000 a 1:200.000 dos pacientes
 submetidos à anestesia geral. Pacientes portadores da HM são geralmente assintomáticos. Ela é deflagrada pelos
 agentes anestésicos gerais halogenados (halotano, isoflurano, sevoflurano e desflurano) com ou sem associação do
 relaxante muscular succinilcolina. 
 A fisiopatologia da HM está associada à incapacidade da fibra muscular em regular a concentração intracelular de
 cálcio na presença dos agentes desencadeantes. O aumento incontrolável de cálcio dentro da célula ativa processos
 hipermetabólicos: como aumento do consumo de O2 e produção de CO2. O aumento do íon de cálcio intracelular
 leva a contratura muscular e hipertermia que pode alcançar temperaturas acima de 44ºC. A mortalidade pela crise
 de HM é aproximadamente de 70% dos casos. 
 Não existe uma cronologia para as manifestações clínicas da síndrome de hipertermia maligna, portanto o aumento
 da temperatura pode não ser o primeiro sinal a se manifestar, porém após o início, geralmente tem ascensão rápida,
 com aumento médio de 1-2º C a cada 5 minutos. Com a evolução da síndrome, há progressivas acidoses metabólica
 e respiratória, hipercalemia, hipercalcemia, lactacidemia, mioglobinemia, assim como aumento da
 creatinofosfoquinase.

RELATO: Índice

Paciente C.A.O., 26 anos, pardo, 60 kg, ASA I, internado para osteossíntese de mandíbula por acidente
 automobilístico em janeiro de 2007.
 Negava antecedentes mórbidos pessoais. Negava intervenções cirúrgicas prévias. Os exames pré-operatórios
 encontravam-se dentro da normalidade.
 A anestesia foi realizada com etomidato, fentanil, succinilcolina e isofluorano, com intubação nasotraqueal.
 A cirurgia proposta era redução cruenta e osteossíntese de região parassinfisária direita de mandíbula, por fratura



 cominutiva nessa topografia. O acesso utilizado foi a incisão submandibular de + - 7 centímetros de comprimento.
 Após 20 minutos de cirurgia, durante o acesso ao foco de fratura, o paciente iniciou quadro de hipercapnia conforme
 monitorizaçao intra-operatória, além de taquicardia 135 bpm e PA 120x80 mmHg. Nesse momento foi aferida a
 temperatura do paciente, resultando 38,5º. Foram colhidos exames laboratorias. Foi aferida a temperatura esofágica
 que chegou a 40,3º. Foi então suspeitado quadro de síndrome da hipertermia maligna e iniciado dantrolene sódico
 na dose de 2mg/kg de peso, além de compressas de gelo na região axilar e região inguinal. A cirurgia,foi
 interrompida sendo procedida a síntese por planos sem fixação da mandíbula.Dentro de alguns minutos a
 temperatura começou a cair, chegando até 35 º, mantendo PA normal e normalizando o PCO2 e SatO2. Foi trocado o
 aparelho de anestesia bem como suas conexões ao respirador para eliminar o gás anestésico. 
 O paciente foi encaminhado para a UTI, passando 3 dias internado e depois tendo alta para a enfermaria, de onde foi
 encaminhado ao ambulatório para nova programação cirúrgica e realização de anestesia endovenosa total.

MATERIAL E MÉTODO Índice

Relato de Caso de paciente atendido na Santa Casa de Misericórdia de Santos.

CONCLUSÃO: Índice

Apesar de ser uma patologia rara, a Síndrome de Hipertermia Maligna já foi exaustivamente estudada, mas ainda
 causa temor naqueles que vivem o dia-a-dia do centro cirúrgico. Apesar de ter alta mortalidade, se diagnosticada
 precocemente, as chances de sobrevida são elevadas.
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O processo cicatricial no ser humano é de grande importância a fim de restaurar a integridade tecidual violada.
 Através de uma série de eventos sincronizados e integrados, os quais levam à formação de um tecido fibroso, de
 estruturas, textura e elasticidade diferentes do tecido são, denominado cicatriz.
 Vários fatores podem influenciar nesse processo de reparação, e estes podem ser divididos em externos e internos.
 No caso em questão, o fator externo, como a infecção viral pelo Herpes Zooster, foi de extrema importância na
 quebra da homeostase da cicatrização.
 Com a presença do microorganismo, há morte celular, proliferação bacteriana, formação de pus e liberação de
 colágeno bacteriana, levando a formação de debris que prolongam a fase inflamatória.
 Classifica-se o caso como contratura cicatricial, ou seja, um encurtamento patológico do tecido de cicatrização, que
 resulta em deformidades, perda de função, resultado inestético além de limitação dos movimentos. No caso da
 pálpebra denomina-se ectrópio.
 Ectrópio é uma condição em que o posicionamento do rebordo palpebral causa seu afastamento em relação ao globo
 ocular, podendo se manifestar em graus variáveis.
 Seu tratamento foi seguido de acordo com o esquema proposto por COLLIN – Ectrópio cicatricial generalizado –
 enxertia de pele.

RELATO: Índice

SAC, 43 anos, feminina, negra, casada, vendedora, procedência atual: Santos-SP.
 Paciente encaminhada do serviço de Dermatologia com diagnóstico de Herpes Zooster em região frontal e
 periorbitária esquerda, tratada com Aciclovir 200mg via oral de 5 em 5 horas por 10 dias. Evoluiu com infecção da
 área e posterior contratura cicatricial em pálpebra superior esquerda – ectrópio cicatricial.
 Foi submetida em 17 de julho de 2005 a blefaroplastia à direita com enxerto de pele total de pálpebra superior
 esquerda após ressecção de tecido fibrótico. Realizado curativo “tie over”.
 Recebeu alta no 1º. dia de pós-operatório. Retornou ambulatorialmente após 4 dias, apresentando a enxertia com
 boa integração sem sinais de perda do enxerto. Evoluiu bem, não mais procurando o serviço para acompanhamento.
 Em dezembro de 2006 retornou ao serviço com recidiva do quadro de ectrópio. Sendo então programada a cirurgia
 para Maio de 2007.



MATERIAL E MÉTODO Índice

Relato de caso de paciente atendida na Santa Casa de Misericórdia de Santos

CONCLUSÃO: Índice

O tratamento para o ectrópio proposto por Collin foi satisfatório no caso apresentado.
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INTRODUÇÃO: Índice

O câncer de pele é o de maior incidência no Brasil. Estimativas do Instituto Nacional do Câncer (INCA - 2006)
 prevêem que cerca de 80.000 novos casos de câncer de pele (excluindo - se o melanoma) sejam diagnosticados por
 ano. A maior incidência é de carcinoma basocelular (75%), seguida por carcinoma espinocelular (20%). Os locais
 mais acometidos estão relacionados à exposição solar, sendo importante a incidência principalmente na face. Por ser
 uma doença freqüente nos Consultórios e de localização variada, exige do Cirurgião Plástico o conhecimento de
 múltiplas técnicas de reconstrução.

OBJETIVO: Índice

O objetivo é mostrar as várias técnicas utilizadas nas reconstruções de face pós exérese de tumor, primando pela
 harmonia estética da face. O trabalho foi realizado no Hospital Naval Marcílio Dias, pelo Serviço de Cirurgia Plástica,
 nos anos de 2006 e 2007.Entre as técnicas usadas estão o retalho de médio frontal, bilobulado, Mustarde e retalhos
 de avançamento. Apenas um dos tumores operados não foi carcinoma basocelular, tendo sido diagnosticado por
 imunohistoquímica como neoplasia de células redondas.

REFERÊNCIA(S) BIBLIOGRÁFICA(S) OU BIBLIOGRAFIA: Índice
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 2. Mélega JM. Princípios Gerais. In: Pimentel ER(ed.). Tumores Malignos da Pele. Rio de Janeiro: Medsi, 2002;
 32:349-60.
 3. Jackson I. Retalhos Locais na Reconstrução de Cabeça e Pescoço. In:Tennyson AL(ed.). Reconstrução do Nariz.
 Rio de Janeiro: Di-Livros, 2002; 4:87-188.
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Tumor em asa nasal esquerda e lábio superior

 

Figura 2



Pós-operatório de 2 semanas

 

Figura 3

Tumor em região frontal

 

Figura 4



Pós-operatório de 1 semana

 

Figura 5

Tumor em couro cabeludo

 

Figura 6



Pós-operatório de 1 semana



INFLUÊNCIA DA RADIOTERAPIA NO PROGNÓSTICO DA RECONSTRUÇÃO
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INTRODUÇÃO: Índice

O uso da radioterapia no tratamento da neoplasia mamária oferece melhor controle local da doença e aumento de
 sobrevida, sendo utilizado em um número considerável de casos. Sua utilização, no entanto, pode dificultar a
 escolha da técnica de reconstrução mamária, além de aumentar o risco de complicações e reduzir a qualidade da
 reconstrução. Objetivo: avaliar a influência da radioterapia na incidência de complicações em reconstrução mamária
 com utilização de expansor e prótese de silicone.

MÉTODO Índice

Avaliação prospectiva de uma coorte de pacientes tratadas com reconstrução de mama com expansor tecidual e
 prótese após mastectomia por neoplasia mama. Avaliação da influência da radioterapia sobre as complicações
 durante a reconstrução.

RESULTADO(S): Índice

66 pacientes foram submetidas à reconstrução de mama com expansor/prótese entre junho de 2003 e janeiro de
 2006. A média de idade foi 46+8 anos. A mediana de tempo entre a mastectomia e a colocação da prótese foi de 14
 meses (0-95). Radioterpia foi utilizada em 46% das pacientes (60% antes do início da reconstrução). Quimioterapia
 foi utilizada em 69% das pacientes. A taxa global de perda do expansor por complicação foi de 23%. A taxa de perda
 do expansor foi significativamente maior no grupo de pacientes submetido à radioterapia (36% vs. 11%, p = 0,03).
 Pacientes submetidas à radioterapia concomitante à expansão apresentaram incidência de perda do expansor de
 63% (vs. 17% nos casos com radioterapia pré-colocação do expansor, p =0,04).



DISCUSSÃO: Índice

A técnica de reconstrução de mama com expansor e prótese envolve procedimento mais simples que as
 reconstruções com tecido autólogo, sendo indicada com freqüência de acordo com a preferência da paciente e com
 condições clínicas ou anatômicas que limitam cirurgias mais complexas. Em pacientes submetidas a tratamento
 adjuvante com radioterapia ocorre aumento da incidência de complicações associadas a esta técnica. Microlesão
 vascular, alteração de proteínas e do núcleo celular levam à cicatrização inefetiva, atrofia da derme e do subcutâneo,
 favorecendo a ocorrência de complicações locais. Os resultados deste estudo mostram concordância com dados da
 literatura, evidenciando maior taxa de complicações com perda do expansor em pacientes submetidas à radioterapia.
 Na coorte estudada, o uso de radioterapia concomitante à expansão tecidual apresentou alto índice de complicações
 com perda do expansor, sugerindo cautela no uso desta estratégia.

CONCLUSÃO: Índice

Na reconstrução mamária com expansor e prótese, o risco de complicações está associado à utilização de
 radioterapia. Na série estudada, a maior incidência de complicações ocorreu no grupo submetido à expansão tecidual
 simultaneamente ao tratamento radioterápico.
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Características dos pacientes e incidência de perda do expansor
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perda de expansor tecidual nas pacientes tratadas com radioterapia. RDT: radioterapia
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INTRODUÇÃO: Índice

Defeitos extensos de cabeça e pescoço são resultantes do tratamento cirúrgico de tumores T3 e T41,2. Estes defeitos
 podem englobar osso, revestimento da cavidade oral, pele e partes moles. O padrão para reconstrução de cabeça e
 pescoço é a tranferência de tecidos por microcirurgia3,4. Entretanto muitas vezes o defeito é tão grande ou os vasos
 recipientes cervicais tão escassos, que o planejamento da reconstrução destes defeitos se torna extremamente
 desafiador, e pode resultar em dificuldades para se alimentar, falar, respirar e de continência oral, além de resultado
 estético pobre5.

MATERIAL E MÉTODO Índice

Foram avaliados os pacientes em que foi necessária a utilização de dois retalhos microcirúrgicos para o fechamento
 de defeitos extensos de cabeça e pescoço, entre 2004 e 2007.

RESULTADO(S): Índice

Foram realizados dois retalhos microcirúrgicos para o fechamento de defeitos extensos de cabeça e pescoço em 6
 casos, sexo masculino. O tumor primário era CEC de pele em 1 caso (figura 1), CEC de boca em 4 casos (figuras 2 e
 3) e adenocarcinoma de seio maxilar em 1 caso.
 As reconstruções foram imediatas em 5 casos e tardia em 1 caso, após tentativa de fechamento com retalho peitoral
 em outro serviço.
 As combinações de retalho utilizadas foram: retalho de fíbula (figura 4) + retalho anterolateral da coxa (figura 5) em
 4 casos e retalho de fíbula + retalho chinês (radial do antebraço) em 2 casos. 
 Quatro pacientes foram submetidos a radioterapia cervical prévia. Os vasos recipientes cervicais foram mais
 comumente os vv. faciais e os vv. tireoideos superiores. Em dois casos, submetidos à radioterapia, por falta de



 vasos cervicais adequados para anastomoses individuais, o retalho de fíbula foi anastomosado nos vasos radiais, na
 sequência do retalho chinês. 
 Houve perda de um retalho de fíbula, que estava anastomosado na sequência do retalho chinês.

DISCUSSÃO: Índice

A falta de tecidos moles na região cervical é mal tolerada, e alguns autores já haviam descrito a possibilidade de
 utilização de dois retalhos para suprir adequadamente a região cervical de tecidos1,2. Embora se trate de um
 procedimento longo e de execução difícil, deve estar disponível em casos selecionados, nos quais o não tratamento
 imediato resulte em deficiências funcionais limitantes4,5.

CONCLUSÃO: Índice

Defeitos extensos envolvendo osso, mucosa oral, pele e tecidos moles devem ser reconstruídos com dois retalhos
 microcirúrgicos e se houver dificuldade para dissecção de múltiplos vasos receptores, o retalho chinês pode ser
 utilizado como “flow through” flap.
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1. Shenaq SM. Refinements in mandibular reconstruction. Clin Plast Surg 1992;19:809–17.
 2. Wei FC, Demirkan F, Chen HC, et al. Double free flaps in reconstruction of extensive composite mandibular defects
 in head and neck cancer.Plast Reconstr Surg 1999;103:39–47.
 3. Blackwell KE, Buchbinder D, Biller HF, et al. Reconstruction of massive defects in the head and neck: the role of
 simultaneous distant and regional flaps. Head Neck 1997;19:620–8.
 4. Wei FC, Celik N, Chen HC, et al. Combined anterolateral thigh flap and vascularized fibula osteoseptocutaneous
 flap in reconstruction of extensive composite mandibular defects. Plast Reconstr Surg 2002;109:45–52.
 5. Wei FC, Yazar S, Lin CH, Cheng HM, Tsao CK, Chiang YC. Double Free Flaps in Head and Neck Reconstruction. Clin
 Plastic Surg 2005; 32: 303–308.

 

IMAGENS:

Figura 1



ressecção extensa envolvendo maxila, mandíbula, enucleação de globo ocular para tratamento de CEC de pele
 recidivado.

 

Figura 2

CEC boca, ressecção ampla de mandíbula e cavidade oral

 

Figura 3



CEC de assoalho da boca com invasão de mandíbula. À esquerda labio superior preservado. Ressecção ampla de
 mandíbula, cavidade oral, partes moles, língua. Utlizado retalho anterolateral e fíbula vascularizada para
 reconstrução.

 

Figura 4

Marcação de retalho de fíbula

 

Figura 5

Retalho anterolateral da coxa dissecado. À esquerda raiz da coxa e à direita joelho. Fechamento foi realizado
 primariamente.
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INTRODUÇÃO: Índice

Dentro da reconstrução microcirúrgica da mama surgiram novas opções de retalhos com o objetivo de diminuir
 complicações da área doadora como hérnias, e necroses gordurosas e melhorar os resultados estéticos1,2,3,4,. Este
 trabalho tem por objetivo avaliar os resultados da reconstrução microcirúrgica da mama utilizando opções de
 irrigação sanguínea da gordura do abdome inferior: perfurantes dos vasos epigástricos inferiores profundos (retalho
 DIEP); vasos epigástricos inferiores superficiais (retalho SIEA); e com preservação muscular (muscle sparing)
 (retalho ms-tram)

MATERIAL E MÉTODO Índice

No período de novembro de 2004 á julho de 2007 foram realizadas 115 reconstruções de mama utilizando técnica
 microcirúrgica. Utilizou-se tres vias diferentes para irrigação sanguínea da gordura transferida da região infra-
umbilical. Em trinta e um casos utilizou-se o retalho DIEP (figura 1); em 16 casos o retalho SIEA (figura 2); em 68
 casos retalho ms-tram (figura 3). Foram avaliados os seguintes itens: vasos receptores utilizados, tempo operatório,
 uso de hemoderivados, complicações vasculares, viabilidade do retalho, complicações da área doadora, tempo de
 internamento hospitalar.

RESULTADO(S): Índice

Foram realizadas 115 reconstruções de mama utilizando técnica microcirúrgica, sendo 31 através do retalho DIEP; 16
 com retalho SIEA; e 68 casos retalho ms-tram.
 Todos os casos do grupo retalho DIEP; 60 casos do retalho ms-tram foram anastomosados aos vasos mamários
 ramos principais e 05 casos do retalho ms-tram foram anastomosados aos vasos tóraco-dorsais . Nos casos do grupo



 retalho SIEA 11 anastomoses foram nos vasos mamários principais e em 5 casos na perfurante dos vasos mamários,
 ramo submuscular. 
 No grupo do retalho DIEP o tempo cirúrgico médio foi de 3 horas e 45 minutos, houve a necessidade de transfusão
 em 7 pacientes, não ocorreram tromboses vasculares, porém dois casos tiveram perdas parciais ( até 10%) da
 porção distal do retalho e em um caso occorreu a perda de 75% do retalho, sendo que neste caso comprometeu-se
 o resultado final da reconstrução. Em 4 casos observamos abaulamento da parede abdominal. O tempo de
 permanência hospitalar foi de 4 dias. Até o momento, realizaram a conclusão da reconstrução mamária 4 pacientes e
 o resultado foi considerado satisfatório ( figura 3). 
 No grupo do retalho SIEA o tempo cirúrgico médio foi de 5 horas, houve a necessidade de transfusão em uma
 paciente, submetida a reconstrução imediata. Ocorreram três tromboses venosas com perda total do retalho (figura
 4), sendo necessário a realização de um novo procedimento para reconstrução mamária. Estas tromboses foram
 todas das veias mamárias principal, não se perdeu nenhum caso quando a anastomose foi na perfurante dos vasos
 mamários. Em outros três casos ocorreram perdas parciais do retalho (até 30 %), necessitando de debridamento
 cirúrgico. Em relação ao abdômen não foi observada nenhuma complicação funcional (figura 5, 6). O tempo de
 permanência hospitalar foi de 4 dias. 
 No grupo do retalho ms-tram o tempo cirúrgico médio foi de 3 horas e 30 minutos, não houve a necessidade de
 transfusão, não ocorreram tromboses vasculares, a viabilidade do retalho foi de 100 %. Em 6 casos observamos
 abaulamento da parede abdominal. O tempo de permanência hospitalar foi de 2 dias. O resultado estético foi
 considerado ótimo e excelente nos casos em que ocorreram a conclusão da reconstrução. ( figura 3).

DISCUSSÃO: Índice

Concluímos que s os retalhos DIEP e SIEA são opções para a reconstrução de mama, sendo que no grupo do retalho
 SIEA ocorreram perdas de retalhos por tromboses venosas, provavelmente devido às dificuldades técnicas e
 anatômicas. Quando estas dificuldades forem superadas, possivelmente, o retalho SIEA será a primeira opção,
 devido aos favoráveis resultados funcionais e estéticos do abdome. Contudo, o retalho ms-tram é de fácil execução e
 apresentou circulação venosa de retorno segura, diminuindo complicações, sendo por nós indicado na grande
 maioria dos casos.

CONCLUSÃO: Índice

A reconstrução de mama com retalho ms tram tem se mostrado opção segura e rápida de reconstrução
 microcirúrgica da mama, sem as inconvenientes complicações da área doadora.
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Retalho DIEP, observar que o pedículo é longo

 

Figura 2

Retalho SIEA, observar que o pedículo é curto

 

Figura 3



6 meses pós operatório de reconstrução com retalho DIEP

 

Figura 4

Retalho SIEA com trombose venosa

 

Figura 5



pré e pós-operatório (15 dias) de reconstrução com SIEA e anastomose na perfurante dos vasos mamários.
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INTRODUÇÃO: Índice

O trabalho faz análise epidemiológica de casos operados entre 1974 à janeiro de 2007 e do tratamento de fraturas
 complexas da face. Compreendem-se como Fraturas Complexas da Face, àquelas em que todos os ossos faciais
 estão fraturados. Elas representaram 1.26 % de um universo de 7.673 pacientes, ou seja, 124 casos operados em
 33 anos de experiência em Pronto Socorro do Hospital Universitário Cajuru – PUC-PR , na Cidade de Curitiba,
 Paraná.

MATERIAL E MÉTODO Índice

Foram considerados a idade, sexo, agentes causais e ossos fraturados. O tratamento das fraturas complexas da face
 se inicia com o restabelecimento da oclusão dental ou da relação maxilo-mandibular. Os acessos cirúrgicos são
 realizados através de incisões bi-coronais, pré-auriculares, trans-bucais e trans-nasais bem como cervicais. A seguir,
 faz-se as fixações das fraturas mandibulares, da maxila, órbitas, nariz e região frontal, com o uso de miniplacas e
 parafusos de titanium e implantes orbitais.

RESULTADO(S): Índice

No cômputo geral de 7.673 casos operados, a estatística do trabalho aponta uma diminuição dos traumas por
 violência no trânsito após o novo código de trânsito em 1997. Era de 45,35% desde 1974 até 1997, e de 31,99% em
 2005, e a violência interpessoal aumentou de 27,46% para 47,43% em 2005. Porém, na análise do ano de 2006
 houve pequena prevalência da violência interpessoal, com 38,96%, e acidentes de trânsito com 34,60%, já
 mostrando uma tendência a diminuição dos casos de violência e dos distúrbios do comportamento psico-social. Com
 relação ao sexo, na média, 80% dos pacientes são masculinos e 20% femininos. Com relação a idade a terceira
 década é a mais atingida. A fratura é mais comum na mandíbula com 26,60% dos casos, seguido pela fratura nasal



 25,61%, zigoma 18,40%, maxila 10,78%, e outros. Os resultados obtidos com a fixação interna rígida da face são
 bons e habilitam os pacientes em perfeita reintegração social, quando as lesões associadas no S.N.C não foram
 invalidantes.

DISCUSSÃO: Índice

No atendimento de emergência é realizada a avaliação do estado geral do paciente, com atenção as suas prioridades
 de vida (ATLS). O paciente deve ser operado o mais precocemente possível, assim que as condições clínicas o
 permitam e com regressão do edema facial após o estudo de imagem com tomografia computadorizada e
 ressonância magnética. O tempo prolongado em UTI com postergação do tratamento das fraturas faciais dificultam a
 operação reconstrutiva e limita os resultados. Coma não é fator limitante para realização da operação. Na
 emergência são operados somente casos com grandes lacerações e exposições ósseas.

CONCLUSÃO: Índice

Exposição óssea ampla de todo o esqueleto da face permite a redução precisa, enxertias ósseas e aplicação das
 placas e parafusos com fixação precisa dos pilares e anéis faciais e conseqüente reabilitação estético funcional.
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INTRODUÇÃO: Índice

O tumor anexial microcístico é um tumor de pele raro, com menos de 2 centenas de casos relatados. Primeiro
 descrito em 1982 por Goldstein.¹ Clinicamente apresenta-se como placa de bordas palpáveis, de coloração
 amarelada e freqüentemente com telangiectasias, quase sempre em cabeça e pescoço. Contudo, microscopicamente
 invade tecidos vizinhos, além do esperado. Essa particularidade, faz com que a taxa de recorrência após excisão
 convencional, seja em torno de 50%.¹ O tratamento preconizado é a cirurgia micrográfica de Mohs.

MATERIAL E MÉTODO Índice

Realizamos uma análise da literatura e descremos a condução de um caso de tumor anexial microcístico em nosso
 serviço. Buscamos descrever as dificuldades e particularidades encontradas no tratamento, bem como, nossas
 sugestões na abordagem do cirurgião plástico.

RESULTADO(S): Índice

Nossa paciente apresentou duas biópsias de laudo normal até o diagnóstico definitivo, realizadas pela dermatologia.
 Além disso, a análise patológica por congelação da amostra da primeira ressecção cirúrgica, mostrava erroneamente
 margens livres, e tivemos que reintervir para ampliação das margens. O fato da reconstrução após a primeira
 abordagem ter sido propositalmente realizado com retalho livre TRAM redundante para o defeito, possibilitou que o
 mesmo retalho fosse usado para a reconstrução após o segundo procedimento.

DISCUSSÃO: Índice

A infiltração perineural dificulta muito a avaliação das margens tumorais nos cortes histopatológicos. Isso explica



 porque a análise após nossa primeira ressecção, mostrava margens supostamente livres. Além disso, é importante
 enfatizar a importância de uma amostra significativa de material nas biópsias, aumentando a acurácia na avaliação
 do patologista.² 
 Por fim, julgamos pertinente lembrar que, frente tantas dificuldades de diagnóstico, a reconstrução com retalhos
 microcirúrgicos deve envolver tecidos em excesso para a área inicialmente presente.

CONCLUSÃO: Índice

A dificuldade de diagnóstico clínico e histopatológico freqüentemente levam ao diagnóstico tardio, e recorrência local
 por excisão incompleta. O conhecimento desta patologia permite diagnóstico correto com resultante diminuição na
 morbidade e mortalidade. A reconstrução com retalhos livres redundantes permite que, em caso de margens
 comprometidas, o mesmo retalho, após exérese parcial, seja utilizado para a reconstrução final.
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IMAGENS:

Figura 1

Aspecto do tumor recidivado, antes de nossa primeira abordagem ampla.

 

Figura 2



Intra-operatório da primeira ressecção, antes da reconstrução microcirúrgica.

 

Figura 3

Pós-operatório de 4 meses após a primeira reconstrução: note a redundância do retalho.

 

Figura 4



Intra-operatório da segunda abordagem: o retalho foi rebatido lateralmente para permitir a ampliação da margem
 cirúrgica. A porção medial do retalho foi descartada.

 

Figura 5

Pós-operatório 2 meses da segunda abordagem: Com o laudo anatomopatológico definitivo de margens livres
 iniciaremos uma terceira abordagem para adequação do retalho.
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INTRODUÇÃO: Índice

A hialinose sistêmica é uma patologia rara, de transmissão autossômica recessiva, tendo sido descrita em 1873 por
 Murray¹. Caracteriza-se pelo acúmulo de material hialino na pele e outros órgãos, podendo se manifestar de duas
 formas distintas: hialinose sistêmica infantil, forma mais grave e com manifestação precoce, e fibromatose hialina
 juvenil, menos severa e de quadro inicial mais tardio.²
 A patogênese ainda é desconhecida, mas acredita-se estar associada a um distúrbio na síntese e reparação de fibras
 colágenas após microtraumas.2,3
 Existem menos de uma centena de casos de hialinose sistêmica descritos na literatura. 2,4

MATERIAL E MÉTODO Índice

Foi realizada revisão da literatura, associada ao relato de dois novos casos, relatando suas evoluções em nosso
 serviço, e correlacionando as mesmas com as descrições mundiais existentes da patologia.

RESULTADO(S): Índice

Descrevemos de forma clara e concisa as características principais desta rara patologia e de suas duas formas
 clínicas, ilustradas por fotos, enfatizando as alternativas de tratamento existentes e a evolução esperada em cada
 situação.
 Os relatos de caso retratam o real contato que o cirurgião plástico estabelece com esses pacientes, as principais
 dificuldades e os resultados obtidos em nosso serviço.



DISCUSSÃO: Índice

Os casos apresentados são típicos da fibromatose hialina juvenil. São pacientes que não possuem redução
 significativa na expectativa de vida, mas que sofrem fortes limitações qualitativas, dado o caráter evolutivo das
 lesões. E aí se inicia o trabalho do cirurgião plástico, que, consciente da evolução da patologia, pode melhorar a
 qualidade de vida destes pacientes.

CONCLUSÃO: Índice

Torna-se necessário que o cirurgião plástico tenha a hialinose sistêmica no acervo de patologias sob seu domínio,
 pois, embora rara, pode ser substancialmente atenuada, minimizando o estigma e a reclusão social dos pacientes.
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Figura 1

Pré-operatório: nódulo nasal

 

Figura 2



Pós-operatório 6 meses de exérese de lesão nasal: note a recidiva em início.

 

Figura 3

Pré-operatório: Nódulo retro-auricular

 

Figura 4



Intra-operatório: Ressecção do nódulo retroauricular.

 

Figura 5

Pós-operatório 6 meses de exérese de nódulo retroauricular: Não há sinais de recidiva.
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INTRODUÇÃO: Índice

A ausência da sobrancelha tanto parcial como total é observada em algumas fissuras craniofaciais. 
 Este relato de caso demonstra uma nova tática cirúrgica para a reconstrução da sobrancelha em pacientes com
 fissuras craniofaciais, utilizando a técnica de enxerto capilar associado à tatuagem.

RELATO: Índice

Paciente de seis anos de idade, apresentando fissura craniofacial 2-12 à direita, com fissura labial em região de arco
 de cupido, associado a hiperteleorbitismo, distopia do canto palpebral medial e ausência de sobrancelha no seu terço
 médio.Utilizou-se, em duas etapas cirúrgicas, microimplantes de cabelos oriundos da região temporal direita, justa
 incisão coronal realizada previamente para a cranioplastia. Como refinamento, realizou-se a tatuagem da região no
 formato fio-a-fio. (Figura 1)

RESULTADO(S): Índice

O paciente evoluiu com resultado satisfatório e que se manteve no pós-operatório tardio.

DISCUSSÃO: Índice

A reconstrução da sobrancelha tem mostrado ser um grande desafio para a maioria dos cirurgiões. Atualmente, a
 perda da sobrancelha tem sido usualmente restaurada com a utilização de retalhos em ilha de couro cabeludo ou
 pela técnica de enxertos em faixa, no entanto, com resultados estéticos questionáveis¹.
 O uso de unidades capilares que contém 1 a 2 fios de cabelo (técnica de microenxertia ou fio-a-fio), anguladas
 adequadamente, propicia resultados satisfatórios com um mínimo de morbidade. Em geral se utiliza a microenxertia



 com cabelo único nas laterais, ao passo que os enxertos com cabelo duplo são utilizados na porção central a fim de
 aumentar a densidade. O ângulo entre o cabelo e a pele deve estar, preferencialmente, entre 15° e 30°¹. Como
 refinamento, a tatuagem por entre os fios microenxertados confere uma maior naturalidade à sobrancelha. 

CONCLUSÃO: Índice

O microtransplante de cabelos associado à tatuagem mostrou-se uma técnica segura podendo devolver o aspecto
 natural de uma estrutura anatômica importante ausente nos pacientes portadores de algumas fissuras craniofaciais.
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IMAGENS:

Figura 1

Paciente com fissura craniofacial 2-12. A. pré-operatório; B. pós-implante de cabelo; C. Após tatuagem – resultado
 final;

 

Figura 2

D. visão lateral no pré-operatório; E. resultado final.



RECONSTRUÇÃO DA PAREDE ABDOMINAL PÓS- TRAM -SEM USO DE TELA.
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INTRODUÇÃO: Índice

O uso do retalho transverso do músculo reto abdominal (TRAM) monopediculado nas reconstruções mámarias tem
 como vantagens o uso de tecido autólogo e o beneficio de uma abdominoplastia.
 Adotando algumas táticas cirúrgicas é possível a reconstrução da parede abdominal sem o uso de material
 aloplástico.

MATERIAL E MÉTODO Índice

Foram estudados retrospectivamente 79 pacientes submetidos a reconstrução mamaria com o TRAM no Hospital
 Mário Kroeff, no período de Janeiro de 1999 a Dezembro de 2006. Os resultados foram analisados e comparados
 quanto ao uso de Tela de polipropileno e a ocorrência de abaulamento na parede abdominal.

RESULTADO(S): Índice

Dos 79 pacientes, 78 ( 98,73% ) foram submetidos a reconstrução com o retalho monopediculado sem uso de tela.
 Em 1 paciente(1,26%) a reconstrução imediata foi feita com TRAM bipediculado,sendo utilizada a tela de
 polipropileno. Foram observados 2casos(2,256%) de abaulamento em região hipogastrica, sendo necessário
 reintervenção cirúrgica com o uso de Tela.

DISCUSSÃO: Índice

Adotando-se algumas táticas cirúrgicas é possível a reconstrução da parede abdominal pós TRAM unilateral, sem que
 seja necessário o uso de tela:1- A doação do músculo reto abdominal até a linha semi-circular; 2- A preservação da
 arcada de Douglas; 3- A inclusão da bainha posterior na plicatura;
 4-Mobilização do músculo reto abdominal remanescente para a linha média, com a preservação de sua inervação ,
 inserção e origem.; 5- Transposição dos músculos oblíquos para a linha média1,2,3. Outras táticas podem ser
 utilizadas , como a mobilização da bainha anterior do músculo reto abdominal.

CONCLUSÃO: Índice

O conhecimento e utilização das estruturas anatômicas relacionadas ao defeito da área doadora do retalho do
 músculo reto abdominal permite a sua utilização para o reparo com tecido autólogo. Associa-se uma menor
 incidência de abaulamentos e ausência das complicações inerentes ao uso do material aloplástico.



REFERÊNCIA(S) BIBLIOGRÁFICA(S) OU BIBLIOGRAFIA: Índice

1 Vieira, R; Kogut, J; Chveid,M. Reconstrução mamária com músculo reto abdominal .Revista Bras. De Cancerologia.
 1982,29:28-351.
 2 De Pina. Aesthetic abdominal deformities: a personal approach to the posterior rectus sheat and rectus muscle.
 Plastic and Reconstructive Surgery. 1985. May, 5. Vol. 75.
 3 Vasconez,L .Reconstrução da parede abdominal após retalho abdominal em ilhas unilateral e bilateral. In: Cirurgia
 da Mama: Estética e Reconstrutiva. Ribeiro e Saltz. 2001.221-226.

 

IMAGENS:

Figura 1

Diagramas 1 e 2: Reconstrução da parede com moblização do reto contra lateral

 

Figura 2



Defeito da parede abdominal

 

Figura 3



Síntese da parede

 

Figura 4



Pré e pós operatório - Reconstrução com TRAM
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RESUMO: Índice

PRF, 58 anos, masculino, branco, casado, natural do Rio de Janeiro-RJ.
 Paciente portador carcinoma epidermóide moderadamente diferenciado submetido à radioterapia e quimioterapia por
 dois meses. No mês de setembro de 2005 realizou laringectomia total e esvaziamento cervical sem intercorrências.
 Recebeu alta no 9º. dia de pós-operatório.
 No 13º. dia de pós-operatório, evoluiu com fistula esôfago-cutânea, sendo então colocado sonda naso-enteral
 através de endoscopia.
 Após quatro meses foi submetido a fechamento de fistula cutânea através de retalhos locais. Recebendo alta após
 dois dias. No 7º. dia de pós-operatório, evoluiu com infecção deiscência do retalho. Realizou ainda, por conta própria
 tratamento com oxigenoterapia hiperbárica, porém sem sucesso.
 No mês de outubro de 2006 foi encaminhado ao serviço de cirurgia plástica. No exame clinico se observava
 destruição da parede anterior do pescoço e do esôfago cervical com cerca de 4 centímetros e visibilização da sonda
 naso-enteral. Foi proposta então a realização de um retalho fáscio-cutâneo delto-peitoral para a reconstrução do
 esôfago, onde o retalho funcionaria com parede anterior do mesmo órgão. 
 Sendo este realizado no dia 22/11/06 sem intercorrências. 
 Após 15 dias, retalho apresentando boa integração foi liberação. Evoluiu bem na enfermaria recebendo alta após
 dois dias. 
 Foi mantido com alimentação por sonda naso-enteral por um período de 10 dias, sendo então realizado teste com
 dieta líquida a qual foi satisfatória.
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INTRODUÇÃO: Índice

As ferimentos por arma de fogo no Brasil têm sido um problema de saúde pública. A região mandibular é um alvo
 constante desta injúria, principalmente nos grandes centros urbanos. Quando estes ferimentos atingem a região
 mandibular, causam geralmente cominução.

RELATO: Índice

JRP, 66 anos, masculino, branco, natural de Itabiana-BA, procedente de Santos-SP. Paciente vitima de agressão por
 arma de fogo em abril-07, atendido no pronto socorro da Santa Casa de Santos. No exame físico de entrada o
 paciente encontrava-se com vias aéreas pérvias, MV audível bilateralmente, diminuído a direita, taquidispnéico,
 estável hemodinamicamente, sem sinais de sangramento ativo, glasgow 15, pupilas isocóricas e fotorreativas,
 orifícios em região dorsal de hemitórax direito e em mento, disoclusão com acavalgamento de mandíbula direita
 sobre esquerda, sem lesões de mucosa oral, hematoma em expansão em região cervical direita. 
 Realizado drenagem de hemotórax à direita em sala de emergência e encaminhado paciente para o centro cirúrgico
 para exploração cervical que revelou lesões vasculares prontamente reparadas.
 Tomografia de face revelou fratura cominutiva de corpo de mandíbula à direita, sem outras lesões ósseas.
 Foi submetido a procedimento cirúrgico no 19º. dia de internação, após redução de edema local e alta por parte da
 cirurgia geral.
 A técnica cirurgia consistiu em fixação do arco dentário inferior com barra de Erich incisão de pele sob borda
 mandibular direita, com dissecção por planos. Evidenciado fratura cominutiva de corpo mandibular com presença
 fragmentos desvitalizados. Realizado retirada de fragmentos desvitalizados e fixação com miniplaca e parafusos.
 Devido à perda de substância foi optado pela colocação de enxerto dicotomizado de costela, com fixação do mesmo
 com fios de aço. Evoluiu bem na enfermaria, recebendo alta após 4 dias.

MATERIAL E MÉTODO Índice

Paciente atendido no Serviço de Cirurgia Plástica da Santa Casa de Santos, sendo realizado Relato de caso.

CONCLUSÃO: Índice



Devido a variavel fisiopatologia dos ferimentos por arma de fogo na mandíbula, não se tem somente um padrão para
 tratamento do mesmo, sendo esta uma nova técnica a ser utilizada.
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RESUMO: Índice

Paciente R.M., 48 anos, masculino, casado. Vítima de acidente vascular cerebral isquêmico em 2003 necessitando de
 internação prolongada em unidade de terapia intensiva e, consequentemente, uso de sonda nasoentérica (SNE) para
 nutrição enteral, permanecendo com a mesma até sua alta hospitalar. No entanto, evoluiu com uma úlcera em asa
 nasal à direita devido ao uso prolongado da SNE. Em seis meses apresentou necrose e destruição total de toda asa
 nasal à direita, incluindo cartilagem e mucosa, poupando a columela medialmente. Foi submetido a três biópsias
 incisionais para investigação etiológica, porém todas negativas para neoplasias ou dermatopatias.
 Procurou o nosso serviço em setembro de 2006 em que foi proposto tratamento cirúrgico através de reconstrução da
 asa nasal direita com retalho frontal, usando parte distal do mesmo para delimitar a borda da narina homolateral e o
 forro da cavidade nasal. Foi acompanhado pela nossa equipe por três semanas de pós-operatório e, após
 observarmos boa vitalidade do retalho, foi submetido ao segundo tempo operatório para secção do pedículo a
 acabamento cirúrgico, tendo resultado final satisfatório.
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INTRODUÇÃO: Índice

Ginecomastia é o termo utilizado para denominar o aumento benigno de tecido glandular mamário em homens.A
 causa idiopática é a mais comumente encontrada. Webster classificou a ginecomastia em três tipos: o primeiro tipo é
 o glandular; o segundo tipo é o lipo-glandular; e o terceiro tipo é gorduroso apenas.
 Nesse estudo, propomos o tratamento da ginecomastia tipo 1 e 2 de Webster através da técnica de incisão mínima
 seguida de adenolipospiração com o sistema de artroscopia endoscópica com micro desbridador de cartilagem
 ,evitando-se incisões no complexo aréolo-papilar.

RELATO: Índice

MATERIAL E MÉTODO Índice

Avaliamos 7 pacientes portadores de ginecomastia bilateral tipo 3 de Webster num período entre abril de 2006 a
 julho de 2007. Os pacientes foram avaliados para elucidação da etiologia da ginecomastia através de exames pré
 operatórios. A idade média dos pacientes foi 25,3 anos. Uma solução anestésica foi infiltrada na mama a ser tratada.
 Realizamos uma incisão de 6 mm na linha médio axilar na altura do complexo areolo papilar seguido de introdução
 da cânula do sistema de artroscopia endoscópica modelo “Serrated Tooth Resector”. O instrumento consiste de uma
 cânula de tamanho 5,85 mm x 12 cm com uma lâmina denteada de movimento rotatório na ponta que realiza lise e
 aspiração simultânea da glândula e da gordura . Adaptamos um sistema coletor do material aspirado para envio à
 anatomia patológica.Realizamos a incisão periareolar em apenas 1 dos pacientes para demonstrar a eficácia do
 método com a total exérese da glândula e do tecido adiposo.



RESULTADO(S): Índice

Durante o período observado, nenhum dos pacientes operados apresentou complicações como hematomas ou
 irregularidades assimétricas.Apenas um dos pacientes ( 14,28%) apresentou seroma tardio.Houve em todos os
 casos uma satisfatória retração de pele sem cicatrizes areolares. O tempo cirúrgico médio foi 23,4% menor do que o
 tempo apresentado nas outras técnicas operadas pela mesma equipe. Os materiais enviados à patologia não
 evidenciaram alterações malignas e não houve comprometimento da análise histológica pela técnica.

DISCUSSÃO: Índice

A maioria das técnicas existentes para o tratamento da ginecomastia Webster 1e 2 apresentam cicatrizes
 características. Observamos na literatura outros relatos da técnica de microdesbridador para o tratamento da
 ginecomastia no entanto, nenhum deles associa a lise e aspiração da glândula em tempo único ou permitem envio
 do material para análise histológica.A técnica apresentada permite a exérese parcelada da glândula com segurança
 sem o estigma de incisões areolares.

CONCLUSÃO: Índice

Concluímos que a técnica apresenta resultado final satisfatório com cicatrizes mínimas, boa retração cutânea ,
 redução do tempo cirúrgico total além de permitir análise histológica do material ressecado.
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INTRODUÇÃO: Índice

Queixa infreqüente porém nem sempre recebida com a devida importância é o aumento de pequenos lábios. Não
 importando a origem sempre causa transtornos à mulher, impossibilitando inclusive o seu convívio social normal e
 higiene. A incisão longitudinal além de causar um estigma pode deixar uma cicatriz hipertrófica e uma eversão de
 mucosa. Vislumbrando uma solução o Dr Marcelo Daher preconizou a substituição da incisão linear por uma em
 formato estrelado que além de encurtar as ninfas ântero-posteriormente o faz crânio-caudalmente. Também não
 fornece cicatriz visível pois a resultante é uma cruz invertida bem discreta.

MATERIAL E MÉTODO Índice

Este estudo foi desenvolvido pelo Dr Marcelo Daher em sua clínica no Rio de Janeiro, a Interclínica – Centroplástica,
 no bairro do Jardim Botânico. As pacientes vieram por diferentes queixas e com idades variando entre 16 e 55 anos.
 As pacientes foram submetidas à ninfoplastia de maneira ambulatorial. Receberam uma sedação por via oral e
 levadas à sala de procedimentos esta sedação foi complementada com infiltração anestésica. Feita a incisão em
 estrela após a demarcação. Todos os planos foram incisados e o excesso de tecido excisado, encurtando as ninfas.
 Seguiu-se a sutura da face interna e depois externa com fio de poligalactina em chuleio contínuo na incisão
 transversa e pontos separados na longitudinal. 
 A paciente teve alta imediatamente e foi orientada a usar dipirona e antibióticoprofilaxia por três dias. Foi orientada
 a proceder com asseio íntimo com o cuidado na área, e abster-se de atividades sexuais por 21 dias.

RESULTADO(S): Índice

O retorno às atividades normais foi imediato cursando com um pós-operatório foi bem tranqüilo. As pacientes
 relataram apenas um leve edema durante a primeira semana. Não ocorreu nenhum caso de infecção de ferida
 operatória. A sensibilidade permaneceu intacta na área e a cicatriz ficou quase imperceptível.

DISCUSSÃO: Índice

Neste trabalho foi utilizada a técnica cirúrgica idealizada pelo Dr Marcelo Daher e com estudo retrospectivo dos casos.
 As pacientes mostraram-se muito satisfeitas.



CONCLUSÃO: Índice

Apesar de interessante a incisão longitudinal ela tem como efeitos adversos um estigma ás vezes marcante e a
 impossibilidade de encurtamento da ninfa no sentido ântero- posterior. Com o uso da incisão em estrela o problema
 do estigma é resolvido, uma vez que a cicatriz é imperceptível, e há ainda a possibilidade do encurtamento crânio-
 caudal da ninfa. Por estes fatores há a preferência do seu idealizados por esta técnica e sua aceitação por parte das
 pacientes.

REFERÊNCIA(S) BIBLIOGRÁFICA(S) OU BIBLIOGRAFIA: Índice

Franco T. Princípios de Cirurgia Plástica. Primeira edição. São Paulo: Atheneu; 2002. 869-874. Grabb & Smith’s
 Plastic Surgery. Sexta edição. Philadelphia, USA: Lippincott- Raven.

 

IMAGENS:

Figura 1



 

Figura 2

 

Figura 3



 

Figura 4



 

Figura 5



 

Figura 6





EPIDEMIOLOGIA DAS FRATURAS DE FACE NA BAIXADA SANTISTA

|  OBJETIVO  |  RESULTADOS  |  CONCLUSÃO  |

AUTOR:

ALEXANDRE KATAOKA

ENDEREÇO DO AUTOR:

Rua Delfim Moreira, 125 apto 32 . Embaré –Santos-SP. CEP-11040-101 13-81117589

CO-AUTORES:

MARCOS RICARDO MENEGAZZO
PAULO HYPACIO ESPINOLA SILVA
ALIEKSIEI CARRIJO
ALLAN GADELHA CHAVES

INSTITUIÇÃO:

SERVIÇO DE CIRURGIA PLÁSTICA E QUEIMADOS DA IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTOS

DESCRITOR(ES):

EPIDEMIOLOGIA, FRATURAS, FACE

OBJETIVO: Índice

Este estudo tem como objetivo analisar os tipos de fratura de face e suas relações com variáveis com relação a sexo,
 idade e localização da fratura.
 Materiais e Métodos
 Foram analisados 55 pacientes que estiveram internados na Santa Casa de Santos no ano de 2005 com fraturas de
 face.

RESULTADO(S): Índice

Com relação ao sexo, 72,7% dos pacientes eram do sexo masculino e 27,3% do sexo feminino. (Gráfico 1)
 De acordo com a faixa etária, as fraturas foram assim distribuídas: 
 0-9 anos: 9,9%; 10-19 anos:11%; 20-29 anos: 30,7%; 30 39 anos: 19,8%; 40-49 anos:11%; 50-59 anos: 12,1%
 e maiores que 60 anos: 5,5%. (Gráfico 2)
 Quanto à localização, a fratura nasal foi a mais comum com 27,4%, não distante a fratura de zigomático com
 26,4%. A fratura de mandíbula correspondeu a 19,8%, a de maxila 16,5%, enquanto a de osso frontal 9,8%.
(Gráfico 3)

CONCLUSÃO: Índice

Portanto concluímos que, de acordo com o nosso levantamento, haja vista que a Santa Casa de Misericórdia é a
 referência de politraumatizados da Baixada Santista, que o achado mais comum é o paciente masculino, a 3ª.
 década de vida é a mais acometida e osso mais comumente fraturado é o osso nasal.
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INTRODUÇÃO: Índice

Orelha de abano se caracteriza por anti-hélice e cruras hipodesenvolvidas e / ou hipertrofia da concha sendo
 geralmente bilateral. Inúmeras técnicas existem para o tratamento e critérios subjetivos e pessoais são geralmente
 decisivos na escolha da técnica mais apropriada. A técnica de Converse, com ressecção de cartilagem conchal, e a
 técnica de Mustardé, com suturas posteriores criando anti-hélice e fixando concha no periósteo da mastóide, sem
 ressecções cartilaginosas são as duas técnicas utilizadas em nosso serviço. Assim comparações subjetivas e
 objetivas dessas duas técnicas foram feitas em pacientes operados afim de concluir qual teria resultado mais
 natural.

MATERIAL E MÉTODO Índice

Amostra aleatória de 12 pacientes operados há 6 meses ou mais, sendo 6 pela técnica de Mustardé (grupo A) e 6
 pela de Converse (grupo B), totalizando 24 orelhas operadas. A média de idade dos pacientes foi de 17,5 anos (18,8
 anos no grupo A e 16,5 anos no grupo B). Foram 9 mulheres e 3 homens no total ( 5 mulheres e 1 homem no grupo
 A; 4 mulheres e 2 homens no grupo B). Distância cefaloauricular superior, média e inferior foram tomadas em todos
 os pacientes pós-operados e registrados para comparação com pacientes com orelhas “normais” (grupo C).

RESULTADO(S): Índice

A média das distâncias cefaloauriculares superior, média e inferior foram menores no grupo A, tratados pela técnica
 de Mustardé, do que no grupo B, tratados pela técnica de Converse, quando comparados ao grupo C, pacientes
 controle, sem orelha de abano. Estes dados tiveram significância estatística, através do teste do 2, com p < 0,05.
 Os valores médios das distâncias cefaloauriculares dos grupos A, B e C estão dispostos na tabela 1.
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Figura 1

A: Grupo A (Mustardé); B: Grupo B (Converse); C: Grupo C (controle) Discussão: Os pacientes geralmente ficam
 mais satisfeitos com “overcorreção”. Os resultados apontam para a técnica de Mustardé com menor distância entre a
 orelha e o crânio e mais próximas das medidas controles. Apesar da amostra pequena, diferenças significantes
 estatisticamente puderam ser obtidas. Conclusão: A técnica de Mustardé apresenta um resultado mais natural do
 que a técnica de Converse para otoplastia.
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INTRODUÇÃO: Índice

O carcinoma basocelular (CBC) é a neoplasia cutânea mais comum(65-71%), com origem nas células basais da
 epiderme inferior. Tem sido descrito uma maior prevalência a partir da 4a. década de vida, com um pico na 6a.
 década. Localizações mais comuns são cabeça e pescoço, principalmente nos 2/3 superiores. Está associado a
 fatores de risco ambientais, fenótipo do indivíduo, exposição a carcinógenos e síndromes genéticas.

MATERIAL E MÉTODO Índice

MEG, 82 anos, dona de casa, natural e moradora de Rio Bonito deu entrada no Serviço de Cirurgia Plástica
 queixando-se de lesão de cerca de 15x10cm ligeiramente elevada, indolor, endurecida, predominantemente
 eritematosa, contorno bem definido superiormente. A lesão era vegetante excêntrica com crostas e saída de
 secreção purulenta pela cicatriz umbilical com mais de 2 anos de evolução e submetida a diversos tratamentos
 dermatológicos sem sucesso. Na verdade houve aumento gradativo da lesão. Seu único fator de risco era o fototipo
 baixo (II). A biópsia incisional revelou carcinoma basocelular ulcerado. A tomografia computadorizada de abdome e
 pelve mostrou tumoração bem delimitada medindo 10cm largura x 4cm profundidade, sem nítido plano de clivagem
 com o peritônio. Foi realizada ressecção cirúrgica com excisão macroscópica total da lesão.

RESULTADO(S): Índice

O laudo histopatológico da peça foi carcinoma basocelular predominantemente sólido e multicêntrico envolvendo a
 cicatriz umbilical. Margens cirúrgicas livres.

DISCUSSÃO: Índice

A definição de localização incomum do CBC é controversa baseada em critérios arbitrários como incidência, literatura
 e índice relativo de densidade do tumor. Mas há um consenso entre elas das seguintes localizações: mama,
 periungueal, palma, planta, glúteos e intertriginosas. Só foram encontrados 4 casos de CBC em cicatriz umbilical em
 literatura indexada desde 1966 associados a cisto epidérmico, nevo intradérmico pigmentado, CBC pigmentado
 multicêntrico e cicatriz de CVL. A paciente tratada não possuía nenhuma lesão prévia no local do tumor.

CONCLUSÃO: Índice



A finalidade de alertar sobre a possibilidade diagnóstica de carcinoma basocelular, tumor cutâneo maligno mais
 prevalente, em locais incomuns ou áreas habitualmente não observadas e a necessidade de biopsiar lesões
 umbilicais de aparência atípica.
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INTRODUÇÃO: Índice

O principal motivo que leva uma pessoa a realizar uma cirurgia plástica é a necessidade de melhorar a auto-estima,
 obter afeto e aprovação de outras pessoas. A cirurgia estética é um procedimento técnico justificado pelos ganhos
 psicológicos, pela melhora dos sentimentos de insegurança, ansiedade, dificuldade sexual, sentimento de
 inadequação social e auto-estima pobre. O tamanho e o formato das mamas são fatores extremamente importantes
 para imagem corporal da mulher, sua auto-estima e sexualidade. O objetivo do trabalho é descrever a dinâmica
 sexual das pacientes que realizaram cirurgia para aumento das mamas com o uso de implantes mamários.

MATERIAL E MÉTODO Índice

Durante o período de um ano (2006) quarenta e uma pacientes realizaram procedimento cirúrgico para aumento das
 mamas através do uso de implantes e avaliadas através de um questionário antes do procedimento e após o sexto
 mês operatório. A primeira parte do questionário avaliou aspectos sociais, familiares e motivações que levaram a
 procura pelo procedimento e a segunda parte avaliou aspectos da sexualidade e comportamento (Figura 1).

RESULTADO(S): Índice

A idade das pacientes variou de 18 a 43 anos, com média de 30,04 anos (p<0,05). O principal acesso cirúrgico
 utilizado foi o do sulco mamário 24 (58,5%), o volume médio utilizado foi de 258,90ml, todas as próteses de silicone
 texturizado foram colocadas no plano sub-glandular. O estado civil do grupo estudado foi composto de dezoito
 pacientes solteiras (43,9%), 18 casadas (43,9%), 3 divorciadas (7,3%) e 2 viúvas (4,9%) (Figura 2). Trinta e cinco
 pacientes (85,4%) referiram estar muito satisfeitas com o resultado da cirurgia. Vinte e seis pacientes (61,4%)
 relataram aumento no número de relações após o procedimento cirúrgico. A satisfação sexual melhorou para 33
 pacientes (80,5%) e a do parceiro melhorou para 36 pacientes (87,8%). Trinta e uma pacientes ficaram mais
 confiantes depois da cirurgia (75,6%) e trinta e três pacientes declararam estarem mais felizes após o aumento das



 mamas (80,5%) (Figura 3,4,5 e 6).

DISCUSSÃO: Índice

Segundo Tagliacozzi o cirurgião plástico não trabalha só para melhorar a forma, mas também para recuperar um
 espírito, uma mente aflita (Özgür, 1998). As inibições causadas por sentimentos de inferioridade antes da cirurgia
 melhoraram após o procedimento e as pacientes puderam aumentar a satisfação sexual no pós-operatório. A
 influência positiva da mamoplastia sobre as relações sexuais e saúde psicossocial já foi descrita na literatura
 (Baker,1974), as pacientes tiveram mais prazer em sua relações sexuais devido ao aumento da sexualidade das
 mamas.

CONCLUSÃO: Índice

O estudo indicou maior número e melhor qualidade nas relações sexuais após aumento da mama. A cirurgia estética
 não é capaz de fazer a mulher sentir-se melhor somente em função da imagem corporal estendendo-se a outros
 aspectos, como na vida sexual do casal. Em geral a cirurgia para aumento da mama recupera autoconfiança,
 satisfação pessoal e imagem corporal da paciente.
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Questionário aplicado após o sexto mês operatório:
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Estado civil do grupo em estudo



 

Figura 3

Nível de satisfação corporal antes e após realização da cirurgia para colocação dos implantes por número de
 pacientes.

 

Figura 4

Em porcentagem pacientes que referiram aumento no número de relações sexuais após colocação do implante.
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Em porcentagem pacientes que referiram melhora da satisfação sexual após colocação dos implantes mamários.
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Em porcentagem pacientes que referiram melhora da satisfação sexual do parceiro após colocação do implante
 mamário.
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INTRODUÇÃO: Índice

A lipoenxertia tem sido utilizada na cirurgia plástica há mais de um século e teve grande impulso com o advento da
 lipoaspiração. A grande vantagem deste método, em relação aos enxertos aloplásticos, é a sua biocompatibilidade e
 a ausência de reações alérgicas. O maior problema do método reside na imprevisibilidade do percentual de
 reabsorção, que pode eventualmente, comprometer o resultado. O objetivo deste trabalho é demonstrar a utilização
 da lipoenxertia autóloga no tratamento de diferentes patologias.

MATERIAL E MÉTODO Índice

Os pacientes são oriundos do ambulatório de Cirurgia Plástica de um hospital público (tabela 1).Os procedimentos
 foram feitos com infiltração da área doadora utilizando solução de soro fisiológico 0,9%, lidocaína a 0,5% e
 adrenalina 1: 200.000. A gordura foi obtida por aspiração com seringa de 60ml e cânulas rombas de 2 e 3 mm de
 espessura, tendo sido lavada com soro fisiológico 0,9% e decantada. A enxertia foi feita por retroinjeção, no
 subcutâneo, e foram utilizadas cânulas de 2 mm de espessura com ponta romba e orifício único no seu ápice. O
 curativo foi compressivo na área doadora e apenas oclusivo na área receptora.

RESULTADO(S): Índice

Os resultados foram documentados por fotografias pós-operatórias (fig. 1 a 6). As áreas doadoras variaram entre
 abdome e face interna da coxa. A giba cervical foi utilizada apenas nos casos dos pacientes com lipodistrofia do HIV.
 Não foi feita supercorreção em nenhum dos casos. Alguns pacientes necessitaram de mais de um procedimento para
 obter resultado satisfatório. Não houve complicações nas áreas doadoras e receptoras em nenhum dos casos.
 Conseguimos observar a manutenção tardia do enxerto nos pacientes com mais de um ano de pós-operatório.

DISCUSSÃO: Índice

O enxerto autólogo de gordura tem sido nomeado como o preenchimento ideal em inúmeros estudos. No entanto,
 sabe-se que o sucesso na enxertia é multifatorial. A minimização da reabsorção do enxerto deve estar baseada na
 técnica cirúrgica adequada que deve considerar os métodos de aspiração, o sítio doador, a anestesia local, as
 técnicas de preparo do enxerto, a exposição ao ar ou baixas temperaturas, a adição de fatores de crescimento e os
 métodos de injeção no sítio receptor. Essa imprevisibilidade do resultado e a dificuldade de mensuração da
 lipoenxertia ainda continuam sendo um grande desafio.



CONCLUSÃO: Índice

Apesar da já mencionada imprevisibilidade do resultado, a lipoenxertia mostrou-se um método eficiente sendo ideal
 para ser utilizada no tratamento das diversas alterações do contorno facial e corporal.
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Caso 3 – pré-operatório
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3 meses pós-operatório
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TRATAMENTO DE QUEIMADURAS DE 2º GRAU SUPERFICIAL NA FACE E NO
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 PROSPECTIVO E RANDOMIZADO
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INTRODUÇÃO: Índice

O tratamento com heparina tópica veio juntar-se ao arsenal de terapias nas queimaduras. Estudos têm demonstrado
 que a heparina tem múltiplos efeitos terapêuticos nas queimaduras, como: angiogênese, redução da inflamação,
 alívio da dor, destruição celular limitada e melhora da qualidade da cicatriz

OBJETIVO: Índice

Este trabalho tem o objetivo de avaliar o tratamento de queimaduras de face e pescoço com heparina tópica apenas,
 assim como seu papel na analgesia e tempo de epitelização em comparação com a terapia tradicional aberta com
 colagenase tópica (grupo controle).

PACIENTE E MÉTODO Índice

Um total de 20 pacientes foi avaliado. Os pacientes com queimaduras na face e no pescoço de segundo grau
 superficial, que davam entrada no nosso hospital com menos de 24 horas do acidente, tornavam-se candidatos ao
 nosso estudo. Os pacientes com história de discrasia sanguínea, queimaduras há mais de 24 horas, queimaduras de
 1º e 3º graus, alergias a heparina e doença ulcerosa péptica ativa eram excluídos do estudo. Após aprovação da
 comissão de ética, o tratamento com heparina tópica foi instituído no hospital. Após avaliação inicial, o tratamento
 com colagenase ou heparina tópica spray era sorteado. O paciente era informado, através de termo de
 consentimento livre e esclarecido, da sua participação no estudo, das possíveis complicações e das suas
 conseqüências éticas e legais.
 No tratamento com colagenase, era realizada limpeza local da queimadura com clorexidine degermante e aplicada a
 pomada. O paciente era orientado para que, a cada 12 horas, lavasse a queimadura com sabão neutro e repassasse
 uma camada de colagenase. Os retornos eram feitos a cada 24 horas nos pacientes ambulatoriais.
 No tratamento com alimax, era realizada limpeza local da queimadura com clorexidine degermante e aplicado o
 spray com heparina tópica. A aplicação do spray era realizada a 20 centímetros da queimadura numa orientação de
 90 graus com o rosto, onde o spray era borrifado 3 vezes (aproximadamente 5000 ui de heparina) a cada 1% de
 superfície queimada. Essa aplicação era repetida a cada 8 horas e, após a formação das crostas, a cada 12 horas. Os
 retornos eram realizados a cada 24 horas, quando o tratamento era realizado ambulatorialmente. Os pacientes eram
 fotografados antes, após a formação das crostas e após a epitelização. 
 Os dois grupos de tratamento eram avaliados quanto a necessidade de internação, necessidade de medicação



 analgésica, presença de infecção, tempo entre a queimadura e o atendimento e porcentagem de superfície corporal
 queimada. O nível de significância adotado foi o de 5% (0,050) para a aplicação dos testes estatísticos, através do
 teste de Mann-Whitney. 

RESULTADO(S): Índice

Foram avaliados 20 pacientes com queimaduras de face e pescoço, dos quais 10 foram tratados com heparina tópica
 e 10 com colagenase. A média de idade foi de 22,85 anos, variando de 1 a 58 anos. A principal causa das lesões foi
 queimadura por chamas. Não houve sangramento ou alergias ao produto.
 A porcentagem de superfície corporal queimada variou de 0,2% a 47 %. O tempo entre o atendimento e a
 queimadura foi em média de 11 horas e 1 minuto, variando de 30 minutos a 24 horas. Sete pacientes necessitaram
 ser internados.
 O tempo de epitelização variou de 5 a 17 dias, cicatrizando em média aos 10,5 dias no grupo com heparina e aos 6,2
 dias no grupo com colagenase (p=0,010). Os pacientes do grupo da heparina utilizaram menos analgésicos comuns
 do que o grupo com colagenase (p = 0,029), porém não houve diferença quanto ao uso de analgésicos opióides (p =
 0,648). Apenas um dos pacientes estudados no grupo da heparina desenvolveu infecção, não havendo significância
 estatística entre os dois grupos (p = 0,317).

DISCUSSÃO: Índice

O tratamento com heparina tópica veio juntar-se ao arsenal de terapias de queimaduras. A heparina é um
 glicosaminoglicano. Os glicosaminoglicanos são compostos de cadeia longa de repetidas unidades de dissacarídeos
 com um grupamento carboxila e um ou mais sulfatos, dos quais um dos acúcares é a N-acetilgalactosamina ou a N-
acetilglucosamina. São compostos altamente ácidos, carregados negativamente. Os glicosaminoglicanos endógenos
 são: heparina (o mais ácido e sulfatado), sulfato de heparan, sulfato de queratina, sulfato de dermatan, sulfato 4-
condroitina, sulfato 6-condroitina e ácido hialurônico¹. O tratamento de queimaduras com heparina tem sido
 advogado por vários estudos pelo seu efeito antiinflamatório e neoangiogênico. 
 Queimaduras de segundo grau superficial na face e no pescoço vêm sendo tratadas, na maioria das vezes, com
 curativo aberto, através de pomadas antibióticas e desbridantes químicos (colagenase), tornando-se desnecessário o
 uso de um curativo fechado. As queimaduras nessas regiões necessitam de cuidados especiais devido à possibilidade
 de lesão das vias aéreas, do globo ocular e da cartilagem do pavilhão auricular, além da possibilidade microstomia
 cicatricial e bridas cervicais.
 Muitos estudos não-comparativos sugerem que a heparina diminui o tempo de cicatrização ²´³. Os resultados
 comparando o tempo de epitelização entre os dois grupos mostram que a terapia com colagenase teve uma
 cicatrização mais rápida do que o grupo com heparina (p<0,05). Isso comprova que a heparina não tem uma
 influência importante no tempo de cicatrização das queimaduras. A diferença estatística significante pode ter
 ocorrido pelo fato de que o tempo de queda das crostas influencia na visualização de uma epitelização subjacente ou
 de que realmente a terapia com colagenase é mais rápida em promover cicatrização.
 Os resultados comparando a necessidade de analgesia do tratamento com heparina e do tratamento com colagenase
 comprovaram que o grupo com heparina utilizou-se de menos analgésicos comuns (p<0,05). Isso pode ter ocorrido
 pelo fato de que no grupo com heparina a queimadura não é manipulada ou, porque, realmente, a heparina possui
 um efeito analgésico. Não houve diferença significativa com relação ao uso de analgésicos opióides entre os dois
 grupos (p>0,05). Pode-se concluir, então, que a heparina não foi eficaz em diminuir o uso de analgésicos opióides
 quando comparado com o grupo da colagenase. Isso pode ser devido ao fato de uma heterogeneidade da população
 estudada com relação à extensão da queimadura, pois os pacientes que se utilizaram de analgésicos opióides tinham
 queimaduras mais extensas.

CONCLUSÃO: Índice

O tratamento das queimaduras de face e pescoço com heparina pode ser utilizado com segurança e torna-se mais
 uma opção na terapia tópica das queimaduras. Fica comprovado que a heparina é eficaz em diminuir o uso de
 analgésicos comuns, porém não diminui o uso de analgésicos opióides no presente estudo. O tempo de epitelização
 foi menor no grupo com colagenase. Estudos futuros com uma população mais homogênea poderão comprovar uma
 eficácia da heparina em diminuir o uso de analgésicos opióides.
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OBJETIVO: Índice

Analisar o uso do retalho fascial no tratamento de contraturas de primeira comissura da mão por sequela de
 queimadura.

MÉTODO Índice

Analisamos os casos operados por contratura de primeira comissura em mão por sequela de queimadura com uso de
 retalho fascial na décima primeira enfermaria da Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro. Foi realizada a
 abertura da primeira comissura e liberação das estruturas aderidas ,confecção do retalho fascial baseado no fluxo
 reverso da artéria radial ,cobertura da comissura com o retalho e posterior enxertia de pele.

RESULTADO(S): Índice

O retalho fascial é um retalho grande,que permite cobertura de uma área extensa ,como nos casos de queimaduras
 em primeira comissura , e esteticamente satisfatório , já que permite o fechamento da área doadora por primeira
 intenção .Os resultados obtidos no pós operatório atingiram as expectativas esperadas ,com ganho da abertura da
 primeira comissura. Após 3 semanas de curativos sendo realizados em dias alternados , com a granulação tecidual ,
 eram realizados os enxertos cutâneos.

CONCLUSÃO: Índice

O retalho fascial é um excelente retalho para cobertura de áreas extensas , permite o fechamento primário da área
 doadora ,melhorando a estética local , porém deve ser realizado por mãos experientes.
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RESUMO: Índice

Este Trabalho objetiva mostrar o perfil de queimaduras ambulatoriais da população atendida no Hospital dos Defeitos
 da Face (HDF), São Paulo, servindo como material para campanhas preventivas, a fim de reduzir o número de
 incidentes.

INTRODUÇÃO: Índice

A ocorrência de queimaduras ainda se mantém alta em nosso meio, apesar de campanhas de esclarecimento para a
 população e dos últimos avanços científicos 1. E, pode-se dizer, que na grande maioria dos casos são acidentes que
 poderiam ser evitados com medidas simples como: cuidado com substâncias inflamáveis, maior atenção dos pais
 com crianças próximas ao fogão, dentre outros 2.
 Sendo assim, fica clara a necessidade do banco de dados nos Centros de Queimados a fim de levantamento do perfil
 das queimaduras para melhor esclarecimento e diminuição dos fatores de risco, levando-se em conta as
 peculiaridades de cada região 3.

MATERIAL E MÉTODO Índice

Foram analisados 241 prontuários de atendimento de emergência de queimaduras ambulatoriais do Hospital dos
 Defeitos da Face (HDF) nos períodos de: 1º de dezembro de 2003, à 28 de fevereiro de 2004; 1º de dezembro de
 2004 à 28 de fevereiro de 2005. Foram excluídos os pacientes cujas queimaduras necessitaram internação hospitalar
 para o seu tratamento.
 Foram analisados o sexo, a idade de acordo com a faixa etária, a extensão de acometimento da superfície corpórea,
 a profundidade da lesão, sua topografia, etiologia, o tempo decorrido para a procura de atendimento médico, a
 existência ou não de tratamento prévio, o número total de curativos realizados no Ambulatório até a epitelização da
 lesão e, o tempo necessário para a epitelização.



RESULTADO(S): Índice

Em relação ao sexo, houve prevalência do sexo feminino 144 casos (59,7%) sobre o sexo masculino 97 casos
 (40,3%).
 Quanto à faixa etária houve predomínio de adultos jovens (20-39 anos) constando de 144 (47,3%) ocorrências;
 seguido da faixa etária de 40-59 anos na qual foram registrados 68 (28,3%) pacientes; adolescentes (10-19 anos)
 29 (12,0%) pacientes; idosos (60 anos ou mais) 17 (7,0%) pacientes; e crianças (até 9 anos) 13 (5,4%) pacientes.
 Em relação à extensão de acometimento da superfície corpórea houve predomínio de áreas pequenas de até 1% 133
 (55,2%) pacientes; seguido de áreas de 1,1 a 3% 52 (21,6%) pacientes; 3,1 a 5% 24 (10,0%) pacientes; 10,1% ou
 mais 12 (5,0%) pacientes; 5,1 a 7% 10 (4,1%) pacientes; 7,1 a 10% 10 (4,1%) pacientes.
 Quanto à profundidade da lesão houve predomínio de lesões de 1º e 2º graus associados (205 pacientes, perfazendo
 85% da amostra) em detrimento de lesões somente de 1º grau (36 pacientes, perfazendo 15% da amostra).
 Em relação à topografia da lesão, podemos notar que dos 241 pacientes estudados, 64 (26,5%) foram acometidos
 por queimaduras em mais de um segmento corporal, totalizando 290 lesões, sendo a seguinte distribuição: os
 membros superiores foram os de maior acometimento com 133 (45,8%) lesões; seguidos de face e pescoço com 43
 (14,8%) lesões; membros inferiores com 64 (22,0%) lesões; e tronco com 50 (17,4%) lesões.
 O agente causal mais freqüente foi o líquido superaquecido, com 96 (39,8%) casos; seguido de superfície
 superaquecida com 50 (20,8%) casos; radiação solar com 29 (12,0%) casos; queimadura química com 25 (10,4%)
 casos; combustível/chama com 12 (5,0%) casos; e, outros com 29 (12,0%) casos.
 Prevaleceram maior número de casos de pacientes que ainda não haviam recebido ou realizado qualquer tratamento
 prévio (134 pacientes, perfazendo 55,6%), em detrimento daqueles que já haviam sido tratados de alguma forma
 até o momento do primeiro atendimento em nosso Pronto-Socorro (107 pacientes, perfazendo 44,4%).
 Podemos afirmar, com relação ao tempo decorrido para a procura do atendimento médico após a queimadura, que a
 maior parte dos pacientes (100 casos perfazendo 41,5%) procurou atendimento somente após 48 horas do início da
 lesão; seguido de 56 casos (23,2%), chegando entre 12 e 24 horas da lesão; 43 casos (17,9%) comparecendo em
 até 4 horas; 37 casos (15,4%) entre 24 e 48 horas; e, 5 casos (2,0%) dando entrada entre 4 e 12 horas da lesão
 inicial.
 Por último, no que diz respeito ao tempo para a epitelização completa da lesão foram notados os seguintes dados: a
 maior parte dos pacientes teve as lesões epitelizadas em até 6 dias (136 casos, perfazendo 56,4%); seguido de 41
 casos (17,0%) entre 7 e 10 dias; 34 casos (14,1%) necessitando de mais de 14 dias; e 30 casos (12,5%) de 11 a
 13 dias.

CONCLUSÃO: Índice

Após a análise dos dados obtidos neste período podemos traçar um perfil mais apurado dos pacientes atendidos em
 nosso serviço, alcançando um embasamento maior para as campanhas de prevenção, principalmente em relação ao
 ambiente doméstico onde ocorreram a maior parte dos casos das queimaduras atendidas.
 Observou-se um predomínio discreto de mulheres em relação aos homens atendidos e notou-se um predomínio dos
 líquidos e superfícies superaquecidas em relação aos outros agentes causais, assim como predomínio de lesões em
 membros superiores, pelo fato de ser área mais exposta na manipulação de objetos em ambiente doméstico.
 Percebeu-se a predominância de casos ocorridos com adultos, porém isso não nos isenta de ter cuidado especial
 também com as crianças e idosos 5.
 Constatou-se que a maioria das lesões são pequenas ( menor que 1% de superfície corpórea), mas que causam
 morbidade significativa aos pacientes, em virtude da grande maioria ser lesões associadas de 1º e 2º graus,
 necessitando de curativos com trocas freqüentes. Soma-se o fato de a maior parte dos nosso pacientes demorarem
 mais que 48 horas para a procura de atendimento.
 Com base no exposto, fica clara a necessidade de medidas mais enérgicas em relação ao maior esclarecimento da
 população do perigo das queimaduras, realizando campanhas que abranjam toda a sociedade 4.
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INTRODUÇÃO: Índice

A pele do cavo plantar é a melhor área doadora para enxertar queimaduras de terceiro grau na face volar da mão e
 dos dedos. Em crianças, porém, torna-se difícil colher pele parcial do cavo plantar. A maioria dos casos é tratada
 com enxertos de outras áreas pela facilidade de colheita da pele, tornando, dessa forma, a hiperpigmentação uma
 realidade. Apresentamos um caso de hiperpigmentação da região palmar tratada com enxerto de cavo plantar.

RELATO: Índice

Garoto de dois anos foi vítima de queimadura de contato de terceiro grau na palma da mão, que foi tratada com
 enxerto de pele total da virilha. O enxerto sofreu hiperpigmentação após 3 meses.A hiperpigmentação do enxerto
 tornou-se uma queixa aos 10 anos de idade devido a questões cosméticas e de embaraço social. O paciente foi
 submetido a enxertia de pele parcial de cavo plantar com resolução completa da queixa inicial e pega de 100% do
 enxerto.

DISCUSSÃO: Índice

A prioridade no tratamento das queimaduras da região palmar é a preservação da função da mão. A maioria das
 queimaduras de contato isoladas da região palmar ocorrem em crianças ¹ e, em sua maioria (78%), cicatrizam em 3
 semanas sem necessidade de intervenção cirúrgica ². Cicatriz hipertrófica acontece em 33% das queimaduras de
 região palmar que cicatrizam entre 2 e 3 semanas ³.A princípio, é difícil estabelecer a profundidade da queimadura
 e, consequentemente, o melhor tratamento. Queimaduras profundas da palma da mão, geralmente, são tratadas
 com enxerto de pele parcial ou total de sítios doadores tradicionais (virilha, coxa) e estes enxertos tendem a ficar
 hiperpigmentados. A hiperpigmentação é devido a uma provável hiperatividade melanocítica após a reinervação da
 pele (ref 4). No Brasil, enxertos hiperpigmentados na região palmar tornam-se um embaraço social, principalmente,
 na adolescência, pois uma palma de mão escura está relacionada, popularmente, à masturbação excessiva.
 O tratamento da hiperpigmentação através de “peelings”, cremes clareadores e laser de Rubi não tem um resultado
 consistente (ref 5). Nestes casos, o melhor tratamento é o uso de enxerto de pele parcial de cavo plantar, pois é
 uma pele sem pêlo, sem melanócitos, firme, com boa textura e relativamente inelástica (Ref 6).
 Há de se ter cuidado durante a colheita da pele, para não exceder a profundidade total da derme. Para isso, utiliza-
se um enxerto de pele parcial espesso (0,20 inch). Desta forma, podemos tratar a hiperpigmentação palmar com
 sucesso, sem comprometer a função da mão.
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INTRODUÇÃO: Índice

A distração osteogênica é considerada uma técnica menos invasiva e com baixa morbidade quando comparada com
 outros métodos mais tradicionais de reconstrução craniofacial. 1
 A população selecionada para este tratamento inclui as microssomias craniofaciais, síndrome de Nager, síndrome de
 Pierre Robin, anquilose têmporo-mandibular, hipoplasia de terço médio da face, seqüelas pós-traumáticas e
 deficiência de osso zigomático. 1
 McCarthy (1992), demonstrou que a expansão gradual da mandíbula, principalmente quando realizada
 precocemente, pode resultar em crescimento, não apenas da mandíbula, mas também de músculos e tecidos
 adjacentes.

OBJETIVO: Índice

Comparar o crescimento maxilar em pacientes submetidos à distração osteogênica da mandíbula em diferentes
 idades.

MÉTODO Índice

Foram realizados alongamentos ósseos unilaterais e unidirecionais da mandíbula em 20 pacientes, separados em dois
 grupos de acordo com a idade. O grupo A, formado por dez pacientes entre as idades de dois e quatro anos e o
 grupo B, contendo dez crianças entre sete e dez anos. Os aspectos avaliados foram clínicos e radiológicos através de
 radiografias simples em posições póstero-anterior, lateral e panorâmica de mandíbula para avaliação de medidas
 lineares e angulares, expressas em milímetros e ângulos. O estudo radiológico foi realizado nos períodos de pré-
operatório e pós-operatório de seis e 12 meses. Os testes estatísticos utilizados foram o Qui-quadrado e Mann-
Whitney, com p £ 0,05 para determinar significância.

RESULTADO(S): Índice

Os estudos demonstraram que ocorre o crescimento da maxila nos dois grupos após a distração osteogênica, mas
 entre dois e quatro anos ocorre um maior crescimento da maxila (p £ 0,05).



CONCLUSÃO: Índice

A distração osteogênica da mandíbula promove um crescimento maior da maxila quando realizada entre dois e quatro
 anos.

REFERÊNCIA(S) BIBLIOGRÁFICA(S) OU BIBLIOGRAFIA: Índice

1. LABBÉ, D., et al; Gunshot Wounds: Reconstruction of the Lower Face by Osteogenic Distraction; Plast Reconst
 Surg; 116:6(1596-1603), 2005.
 2. POLITI, M.; et al; The Floating Bone Technique of the Vertical Ramus in Hemifacial Microssomia: Case Report, Int
 J Adult Orthod Orthognath Surg; 17:3(223-229), 2002.



TRANSPLANTE DE UNIDADES FOLÍCULO PILOSAS EM ALOPECIAS
 CICATRICIAIS – EXPERIÊNCIA DA SANTA CASA DE SÃO PAULO

|  INTRODUÇÃO  |  MATERIAL E
 MÉTODO  |  RESULTADOS  |  DISCUSSÃO  |  CONCLUSÃO  |  BIBLIOGRAFIA  |

AUTOR:

MARIELLA FREIRE DE FREITAS

ENDEREÇO DO AUTOR:

Mariella Freire de Freitas Rua Fortunato, 89, ap. 24 Vila Buarque, São Paulo/SP 01224-030 mariellaff@hotmail.com

CO-AUTORES:

SANDRO NAVARRO SALANITRI
KARINA SEIXAS GIGLIO
DANIEL FRANCISCO MELLO
AMÉRICO HELENE JÚNIOR

INSTITUIÇÃO:

SANTA CASA DE SÃO PAULO

DESCRITOR(ES):

TRANSPLANTE, FOLÍCULO PILOSAS, ALOPECIA CICATRICIAL

INTRODUÇÃO: Índice

A técnica de transplante de folículos pilosos foi inicialmente descrita por Okuda, dermatologista japonês, para
 tratamento de escalpos, cicatrizes em sobrancelhas e bigode, porem teve seus grande desenvolvimento,
 aprimoramento e popularização no tratamento de alopecias androgenéticas. Alopecia cicatricial resulta de agressão à
 região pilosa que promove atrofia da pele e consequentemente dos folículos pilosos de modo irreversível; devido a
 fibrose, pouca espessura e pobre vascularização, trata-se de área receptora inóspita, sendo pouco citada na
 literatura. O presente estudo propoem-se e descrever adaptações da técnica de transplante de folículos pilosos para
 o sucesso deste em alopecias cicatriciais.

MATERIAL E MÉTODO Índice

Este estudo foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa da Santa Casa de São Paulo. Foram analisados
 retrospectivamente o prontuário de 36 pacientes, operados no período de janeiro de 1996 a janeiro de 2007 com o
 diagnóstico de alopecia cicatricial. A cirurgia teve como particularidade a infiltração da área receptora com volume
 suficiente para produzir um abaulamento (scalp balooning), o uso de folículos com menos fios na região central da
 cicatrize maior inclinamento do enxerto.

RESULTADO(S): Índice

75% necessitaram de apenas 1 sessão de transplante, 22,22% de 2 sessões e 2,7% de 3 sessões. A falha de
 integração, avaliada após o crescimento, foi pequena em 5,55%, média em 5,55%, grande em 5,55% e ausente em
 83,33%. A densidade de cabelos foi considerada ótima em 61,11%, boa em 19,44%, regular em 11,11% e ruim em
 5,55%. O aspecto natural do resultado foi considerado ótimo em75%, bom em 16,60%, regular em 2,7% e ruim em
 5,55%. 91,66% dos pacientes ficaram satisfeitos com o resultado e 8,33% insatisfeitos.



DISCUSSÃO: Índice

O transplante em área cicatricial é tecnicamente mais difícil, o scalp balooning ameniza o inconveniente da pele
 delgada; o enxerto introduzido mais obliquamente aumentando sua área de contato e o uso de single hair na região
 central da cicatriz menos vascularizada, promovem uma maior chance de integração, a inelasticidade do tecido é
 parcialmente contornada intercalando os enxertos e assim promovendo adesão pela fibrina, o curativo mantido por
 mais tempo aumenta a estabilidade do enxerto.

CONCLUSÃO: Índice

O transplante de unidades folículos pilosas pode ser utilizado em alopecias cicatriciais de pequeno e médio tamanho,
 desde que sejam observadas as modificações propostas neste trabalho: 1.Aumento da expansão intra-operatória da
 área receptora (scalp-balooning). 2. Utilização de folículos pilosos com menos fios, na região central da cicatriz. 3.
 Aumento da angulação na enxertia. 4.Enxertia intercalada dos folículos. 5.Manutenção do curativo por mais tempo.
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INTRODUÇÃO: Índice

Embora diferentes métodos sejam descritos na literatura, o fechamento de grandes defeitos associados à
 mielomenigocele representa um problema desafiador. No presente trabalho, a eficácia do retalho fasciocutâneo
 bipediculado foi avaliada em termos de simplicidade, morbidade do sitio doador e área receptora, bem como
 confiabilidade.

MATERIAL E MÉTODO Índice

Foram avaliados retrospectivamente 23 pacientes atendidos pela Disciplina de Cirurgia Plástica da Santa Casa de São
 Paulo, no período de 1975 a 2005, com diagnóstico de mielomeningocele, submetidos à reconstrução através de
 retalho fasciocutâneo bilateral bipediculado.

RESULTADO(S): Índice

A região anatômica mais comumente acometida foi a região lombossacra (70%), seguida da toracolombar (22%) e
 torácica (8%). O tamanho médio do defeito foi de 30cm2 (20 – 50 cm2), e o tempo cirúrgico médio de 83 minutos
 para realização da cobertura cutânea, após o término da neurocirurgia.
 As principais complicações relacionadas à cirurgia foram deiscências (2 casos) e necroses parciais dos retalhos ( 2
 casos), com resolução através de curativos.

DISCUSSÃO: Índice

Defeitos congênitos do tubo neural e tecidos associados são classificados como disrafismos espinhais, sendo a



 mielomeningocele, a forma mais comum. Carac-teriza-se por um defeito nos tecidos ósseo vertebral, medular e
 tecidos moles adjacentes. Em 75% dos casos a região lombossacral está envolvida, associado ao déficit motor e
 sensitivo dos membros inferiores, a e trato gastrointestinal baixo. A correção cirúrgica do defeito na região dorsal
 deve ser feita precocemente com o intuito de reduzir a ocorrência de infecção no sistema nervoso central. A
 reparação do defeito nesses pacientes baseia-se em enxertos de pele, retalhos cutâneos, fasciocutâneos, musculares
 e musculocutâneos. Iacobucci, em 1996, publicou um artigo que relatava a experiência clínica e o estudo anatômico
 sobre o retalho fasciocutâneo para fechamento de defeitos amplos, demonstrando que a circulação provém de três
 principais pedículos: superiormente por ramos da artéria circunflexa escapular, centralmente por tributárias da
 intercostal posterior e inferiormente por ramos da glútea e da ilíaca circunflexa superficial, demonstrando tratar-se
 de um retalho seguro.

CONCLUSÃO: Índice

Em nosso estudo, observamos que a utilização do retalho fasciocutâneo bipediculado, pode ser utilizado na maioria
 dos pacientes com menor morbidade, traduzida por menor tempo cirúrgico e sangramento no intra-operatório, além
 da redução da tensão das suturas e uma vascularização adequada dos retalhos.
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INTRODUÇÃO: Índice

A região frontal é considerada a melhor área doadora de tecidos para reconstruções nasais complexas, devido a
 similaridades de cor, textura e espessura da pele, além de abundante vascularização e localização próxima1. Tem
 sido usada a séculos, com primeira descrição na Índia e uso disseminado no Ocidente a partir do século 19. A
 evolução das técnicas de elevação e montagem tem sido constante, com o mais recente avanço tendo sido trazido
 por Burget2 na década de 1990. Seus princípios inovadores se baseiam na reconstrução estrutural do nariz em 3
 lamelas: revestimento interno, arcabouço cartilaginoso e cobertura cutânea, em 2 ou 3 estágios, seguindo as
 unidades estéticas2-4.

RELATO: Índice

A paciente G.N.A., 68 anos, branca, foi submetida, sob anestesia geral inalatória, à ressecção de um Carcinoma
 Basocelular ulcerado localizado na asa nasal direita. Após o diagnóstico trans-operatório de margens livres de
 neoplasia, foi planejada uma reconstrução estrutural nasal conforme a técnica descrita por Burget e Menick2-4. Para
 revestimento foi realizado o avanço de um retalho de mucosa vestibular remanescente, bipediculado medialmente na
 margem anterior da mucosa septal e lateralmente na mucosa piriforme. O defeito resultante foi fechado com enxerto
 mucocartilaginoso do septo nasal, que além do revestimento também permitiu o reparo da válvula nasal. O
 arcabouço da asa nasal foi reconstruído com enxerto heterotópico de cartilagem conchal contralateral obtida por
 acesso anterior, suturado ao retalho bipediculado de mucosa para permitir sua nutrição por embebição. A cobertura
 foi realizada com retalho frontal baseado na artéria supratroclear ipsilateral, com seu terço distal elevado no plano
 subcutâneo. Foram dados pontos captonados na área do sulco da nova asa nasal, em plano total, unindo o retalho
 cutâneo com o enxerto composto septal. Para fechamento do defeito geniano e manutenção das unidades estéticas
 usou-se retalho de avanço geniano. Após 4 semanas, sob anestesia local, foi seccionado o pedículo e assentada a
 porção restante do retalho frontal. Na região frontal foi permitida cicatrização por segunda intenção, facilitada pela
 presença de gálea e músculo frontal na área cruenta.



OBJETIVO: Índice

Relatar um caso de reconstrução estrutural em 3 lamelas da asa nasal direita e adjacências em dois estágios após
 ressecção de tumor cutâneo maligno.

RESULTADO(S): Índice

Não houve intercorrências durante ou após o procedimento. Obteve-se excelente simetria tridimensional, com
 mínima retração cicatricial dentro do período de acompanhamento de 40 dias. Devido à intensa elastose solar e
 ceratose actínica da região frontal, fica evidente a diferença de coloração da área reconstruída, o que não se traduziu
 em queixa pela paciente, que se encontra muito satisfeita com o resultado.

DISCUSSÃO: Índice

Um nariz precisa ter cobertura, revestimento e uma lamela média que dê suporte, forma tridimensional e que
 contraponha as forças de retração cicatricial. Em defeitos em plano total a qualidade do revestimento geralmente
 determina o resultado estético final3. Assim, o revestimento deve ser bem vascularizado, permitindo a cicatrização
 primária sem perdas teciduais, infecção ou extrusão dos enxertos cartilaginosos, além de ser fino e maleável. Os
 retalhos de mucosa intranasal são a primeira escolha3. Esses retalhos são finos e vascularizados o suficiente para
 nutrir os enxertos cartilaginosos, através de ramos da artéria etmoidal superior e ramos septais da artéria labial
 superior na porção medial e ramos da artéria angular lateralmente. Enxertos cartilaginosos primários são a primeira
 escolha na reconstrução da estrutura tridimensional nasal, formando um arcabouço rígido que se projetará sob a
 superfície da pele da cobertura posterior. Esses enxertos somente são colocados se o revestimento foi preservado ou
 pode ser reposto com retalhos intranasais vascularizados. O Retalho frontal paramediano permite a transferência de
 tecidos de maneira eficaz com pouca deformidade da área doadora e propicia a cobertura cutânea nasal
 esteticamente mais adequada5. Permite uma cobertura fina, envolvente e complacente que pode ser realizada em 2
 ou 3 estágios. A primeira opção reservada para defeitos isolados da asa ou da ponta necessitando pouco suporte e
 revestimento, quando não é necessária a cirurgia intermediária.

CONCLUSÃO: Índice

A reconstrução estrutural em 3 lamelas seguindo as unidades estéticas nasais, como proposto por Burget2 e
 Menick1,3-5, tem consistentemente mostrado excelentes resultados e se sedimenta como evolução técnica
 reprodutível. Dessa maneira é possível obter-se uma reconstrução nasal tridimensional extremamente fidedigna à
 anatomia normal, elevando o padrão de qualidade das reconstruções e a satisfação dos pacientes.
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INTRODUÇÃO: Índice

O grande sofrimento do paciente queimado motiva a procura de soluções para o problema básico do queimado que é
 a falta de cobertura cutânea e a solução eficiente de suas feridas. A membrana amniótica é histologicamente muito
 similar à pele, podendo funcionar como barreira contra a invasão bacteriana, reduzir a perda de fluidos corpóreos e
 proteínas, aportar fatores de crescimento e moduladores da cicatrização; enfim, restabelecer as condições ideais
 para que os processos de cicatrização progridam satisfatoriamente. Entretanto, para o seu possível uso clínico é
 necessário que se assegure que o risco de transmissão de doenças seja eliminado. Para tanto o material deve ser
 preservado para que se tenha tempo para a realização dos testes sorológicos e microbiológicos. O glicerol em altas
 concentrações é um método bastante utilizado na preservação de tecidos. O objetivo deste trabalho é introduzir em
 nosso meio o uso de membranas amnióticas processadas em Glicerol >85% com potencial para uso clínico no
 tratamento de feridas.

MATERIAL E MÉTODO Índice

As membranas amnióticas humanas serão provenientes de doações voluntárias de gestantes jovens (20-35 anos)
 com gestações sem intercorrências, pós partos cesárea com produtos normais, sem antecedentes médico-sociais que
 precluam esta doação. Resumidamente, após coleta estéril e separação do córion, as membranas amnióticas serão
 transportadas ao Banco de Tecido. A partir deste momento, todo o manuseio ocorrerá dentro da proteção do fluxo
 laminar. Após sua higiene e coleta de amostras para provas microbiológicas, serão colocadas em solução salina com
 antibióticos (penicilina cristalina - 1.000.000 U/L e sulfato de estreptomicina - 1g/L) entre 6 a 12 horas à 4o C. Em
 seguida, após a remoção de resíduos remanescentes, as membranas serão expostas a uma solução de Glicerol
 >85% com antibióticos e sob movimentação a 37o C durante duas horas. Transcorrido este intervalo de tempo, as
 membranas serão colocadas em solução fresca de Glicerol >85%, abertas. Para uso clínico a membrana será re-
hidratada e lavada em banhos seriados por 30 minutos. Para análise da estrutura do material após a glicerolação será
 realizada a análise histológica do material.



RESULTADO(S): Índice

A proposta de preservação do âmnion foi realizada sem grandes dificuldades, mostrando que após a re-hidratação o
 material recuperava sua propriedades mecânicas prévias, possibilitando o uso clínico. Em análises histológicas
 notou-se que o âmnio mantinha suas características estruturais, sem deformações do epitélio e da estrutura
 estromal.

DISCUSSÃO: Índice

O uso de membranas amnióticas frescas ou processadas como curativos biológicos em feridas têm sido consagrado
 na literatura internacional pelos inúmeros trabalhos já publicados . O desenvolvimento de trabalho como o uso de
 membranas amnióticas processadas em glicerol em território nacional, consolida mais uma opção de tratamento.
 Pelos dados obtidos em nosso trabalho, a preservação do âmnio em glicerol é um método eficaz, de baixo custo e
 facilmente reprodutível que pode ser implementado por Bancos de Tecidos, disponibilizando mais uma ferramenta
 para o arsenal de tratamento de feridas.
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ESTUDO DO CRESCIMENTO DO PALATO ANTERIOR EM PORTADORES DE
 FISSURA LÁBIO-PALATINA, SUBMETIDOS À PALATOPLASTIA POSTERIOR E

 MODELADOR ORTOPÉDICO.
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INTRODUÇÃO: Índice

A fissura lábio-palatina é uma malformação congênita presente em 1:500 a 1:1000 nascidos vivos, que necessita de
 um tratamento multidisciplinar composto por dentistas, pediatras, psicólogos, cirurgiões, além de um suporte
 familiar. O principal objetivo do tratamento é promover uma recuperação anatômica das estruturas oral e nasal.

OBJETIVO: Índice

Avaliar o crescimento do palato em pacientes portadores de fissuras lábio-palatinas unilaterais, submetidos à
 palatoplastia posterior e uso constante de modeladores ortopédicos no pré e pós-operatório, com início do
 tratamento compreendido em idades de zero a 12 meses.

MÉTODO Índice

Foram realizadas palatoplastias posteriores com realinhamento muscular, sem descolamentos mucoperiostais em 10
 pacientes que receberam modeladores ortopédicos previamente à operação, com tempo mínimo de quatro meses,
 denominado de grupo A. Outros 10 pacientes também foram submetidos ao mesmo tipo de cirurgia e pelo mesmo
 cirurgião, porém não tiveram acompanhamento com uso de modeladores ortopédicos (grupo B) devido a problemas
 sociais ou não aderência ao tratamento. Os grupos foram comparados e os aspectos avaliados foram: o grau de
 retenção da largura posterior da fenda, o grau de retenção da fenda alveolar e a alteração da largura posterior do
 arco. Esse estudo pôde ser realizado através da confecção de modelos gessados para análise das medidas citadas,
 expressas em milímetros. O teste estatístico utilizado foi o Qui-quadrado, com p £ 0,05 para determinar
 significância.

RESULTADO(S): Índice

Os estudos demonstraram que ocorre uma conformação anatômica melhor do palato e uma diminuição da fenda
 palatina anterior (não operada) em pacientes que utilizaram os modeladores ortopédicos, com um fechamento da
 mesma no período máximo de 12 meses (p £ 0,05).



CONCLUSÃO: Índice

O uso dos modeladores ortopédicos para o palato anterior, em pacientes submetidos à palatoplastia posterior,
 promove um fechamento da fenda anterior.
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DESCRITOR(ES):
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INTRODUÇÃO: Índice

Na região metropolitana de Porto Alegre vivem mais de quatro milhões de habitantes. O Hospital Cristo Redentor
 atende aos pacientes vítimas dessas lesões desta região, além de ser hospital de referência no tratamento de
 queimados, na região Sul do país. Este hospital traz uma maneira peculiar no tratamento desse pacientes, que é o
 curativo aberto. Este tipo de abordagem é desenvolvido na nossa unidade desde 1985, quando se tornou disponível
 a sulfadiazina de prata.

MÉTODO Índice

Este trabalho se propõe a ser uma revisão da metodologia aplicada no tratamento de queimaduras com ênfase na
 experiência do Hospital Cristo Redentor no uso de curativos abertos, suas vantagens, indicações e necessidades de
 material e treinamento.

RESULTADO(S): Índice

No período de janeiro de 2006 até dezembro de 2006, 235 pacientes foram hospitalizados na unidade de queimados,
 sendo predominantemente do sexo masculino (59,64%) com idade média de 28,2 anos variando entre 15 dias e 80
 anos. A etiologia mais comum foi escaldo. O Tempo médio de permanência na unidade foi de 10,5 dias. O número
 total de óbitos na unidade foi de 6 (2,55%).

CONCLUSÃO: Índice

O curativo aberto como coadjuvante no tratamento de queimaduras mostrou - se um método eficaz e seguro. Novos
 trabalhos sobre o assunto devem ser feitos para corroborar com a impressão deixada por este estudo.
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DERMATOFIBROSSARCOMA PROTUBERANTE DE MAMA
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INTRODUÇÃO: Índice

O dermatofibrossarcoma protuberante é uma neoplasia rara, originada na derme e no tecido subcutâneo, em geral
 apresentando-se como massa nodular cutânea, fibroelástica, de contornos pouco definidos 1,2.
 Relatamos um caso da neoplasia em mama, discutindo suas características clínicas, diagnóstico e abordagem
 terapêutica, assim como a reconstrução da mama acometida

PACIENTE E MÉTODO Índice

Paciente de 43 anos, apresentando nodulação em mama esquerda com aproximadamente 3 anos de evolução,
 apresentava-se como massa de 11 cm no quadrante inferior interno da mama esquerda, de consistência mista, fixa
 nos planos profundos (fig.1). A core-biopsy não foi conclusiva, evidenciando padrão histológico de células fusiformes,
 com imuno-histoquímica positiva para CD34 em raras células.
 Foi realizada mastectomia esquerda, preservando a musculatura peitoral (fig.2), com reconstrução primária
 utilizando retalho dermogorduroso de abdome superior para fechamento da lesão resultante, já que até aquele
 momento o diagnóstico não fora firmado (figs. 3 e 4).
 A avaliação histopatológica da lesão mostrou tratar-se de neoplasia fuso celular com padrão estoriforme, sugerindo
 dermatofibrossarcoma protuberante. A paciente encontra-se em seguimento, sem recorrência da doença (figs. 5 e
 6).
 Planejamos implante de expansor cutâneo como segundo tempo da reconstrução da mama acometida, com posterior
 implante de prótese de silicone em caráter definitivo.

DISCUSSÃO: Índice

O dermatofibrossarcoma protuberante é um tumor raro, de origem mesenquimal, da derme e subcutâneo, em geral
 considerado como neoplasia de baixo grau ou borderline. Mais comum no tronco e extremidades proximais, ocorre
 principalmente na quarta década, sem diferença em relação ao sexo. 
 Pode variar de lesões pequenas, papulares ou nodulares, a lesões volumosas, multinodulares. O diagnóstico é por
 vezes difícil, necessitando imuno-histoquímica para comprovação.
 Tem índice de recorrência local alto, mas raramente exibe disseminação linfática ou hematogênica, com baixa
 ocorrência de metástases, sendo a ressecção o tratamento de escolha. Não há indicação de radio ou quimioterapia
 adjuvantes se as margens cirúrgicas encontram-se livres de neoplasia.
 O retalho escolhido para fechamento da ferida cirúrgica é um retalho randômico, dermoadiposo, com vascularização
 baseada em ramos colaterais da artéria epigástrica superior.
 Obtivemos bom fechamento do defeito, e a reconstrução da mama em questão está planejada a se seguir de



 implante de prótese de silicone, com simetrização da mama contralateral.
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LOWER BODY LIFTING NA PERDA PONDERAL IMPORTANTE
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INTRODUÇÃO: Índice

Pacientes que sofrem perda ponderal importante geralmente apresentam excesso cutâneo e acúmulos de tecido
 adiposo importantes em vários segmentos corporais. A lipodistrofia de tronco e membros em pacientes ex-
obesos pode ser abordada pela técnica de Lower body lift, associado a uma abdominoplastia. 
 A técnica foi descrita por Lockwood em 1993 1, e baseia-se na sustentação do panículo pelo sistema fascial
 superficial 1,2. 
 O estudo pretende apresentar a experiência do serviço com a utilização desta técnica.

MATERIAL E MÉTODO Índice

No período de maio de 2003 a junho de 2007, 8 pacientes foram operados por esta técnica no serviço (Fig. 1).
 Todos os pacientes eram do sexo feminino, com idade entre 19 e 59 anos. A perda ponderal pré-cirurgia variou
 de 56 a 116 quilogramas e havia sido obtida após realização de gastroplastia redutora.

RESULTADO(S): Índice

Analisou-se a incidência de complicações nos casos citados. Seis pacientes (75%) apresentaram seromas no pós-
operatório enquanto cinco (62,5%) apresentaram deiscência parcial, todas em confluência de linhas de sutura.
 Quatro pacientes (50%) evoluíram com cicatrizes alargadas e uma paciente (12,5%) apresentou linfocele
 localizada na raiz da coxa direita. Houve um caso (12,5%) de infecção superficial do sítio cirúrgico no 28º pós-
operatório, tratado com drenagem da coleção e antibióticos. Os resultados funcionais e estéticos (Figuras. 2 a 5)
 foram considerados satisfatórios pelos pacientes e pela equipe cirúrgica.

DISCUSSÃO: Índice

A incidência de obesidade vem crescendo em todo o mundo. Com a popularização da cirurgia bariátrica, o fluxo



 destes pacientes ao cirurgião plástico teve aumento expressivo, na busca pelo melhor contorno corporal e
 consequentemente melhor qualidade de vida. Embora não seja a principal alteração, a lipodistrofia crural traz
 limitações importantes, como a dificuldade de higienização adequada. O panículo prejudica a deambulação e a
 vida sexual. Infecções locais e intertrigo são frequentes. Embora liftings crurais já fossem executados
 anteriormente Lockwood, em 1991, apresentou o lower body lift baseando-se em seu trabalho sobre os sistemas
 fasciais superficiais de tronco e membros 1,2, e associando a abdominoplastia ao procedimento das coxas.

CONCLUSÃO: Índice

O ganho funcional e estético obtido nos leva a considerar o lower body lift como o procedimento de escolha para
 o tratamento da lipodistrofia de tronco e membros inferiores em nosso serviço.
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SILICONOMA FACIAL – LIMITAÇÕES DO TRATAMENTO
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DESCRITOR(ES):
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INTRODUÇÃO: Índice

As inclusões e preenchimentos em tecidos da face, representam parcela importante no arsenal de tratamento
 minimamente invasivo das deformidades faciais e das alterações morfológicas causadas pelo envelhecimento.
 Entretanto, o uso indiscriminado de substâncias sintéticas por leigos, em especial o silicone líquido industrial, ainda
 trazem ao consultório do cirurgião plástico casos desafiadores, de difícil abordagem e tratamento.

RELATO: Índice

Paciente IRM, 49 anos, masculino, leucodérmico, atendido no ambulatório de Cirurgia Plástica do Hospital Júlia
 Kubitschek da rede FHEMIG. Apresentava queixa de envelhecimento facial global e relatava a inclusão de 40 mL de
 silicone líquido em sua face há 10 anos (região malar - 20 mL em cada hemiface). Além do envelhecimento facial,
 queixava-se da migração do volume de silicone da região malar para a região inferior da face. Foi indicada
 ritidoplastia convencional e ressecção do siliconoma. Durante o procedimento operatório, encontrou-se um extenso
 tecido fibrótico, intimamente envolvido ao complexo SMAS-platisma. Não houve condições de se identificar com
 segurança as estruturas anatômicas e as delimitações do siliconoma. Realizado acesso anterior, na região do sulco
 nasogeniano, como tentativa de ressecar o siliconoma, sem êxito. O resultado final se mostrou pobre, com
 impossibilidade de ressecção total do siliconoma.

OBJETIVO: Índice

O objetivo desse trabalho foi relatar um caso de siliconoma facial, com as possibilidades e limitações de seu
 tratamento.

CONCLUSÃO: Índice



As inclusões de substâncias sintéticas nos tecidos da face, vem se tornando cada vez mais freqüentes. Graves
 complicações e desafios no tratamento destes casos aparecem com a mesma velocidade com que essas substâncias
 são usadas. O silicone líquido, já proibido, representa um grande desafio técnico para o cirurgião plástico e uma
 seqüela significativa na face dos pacientes que inadivertidamente se submetem a tais procedimentos.
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ASPECTOS ESTÉTICOS NAS CIRURGIAS DE RECONSTRUÇÃO NASAL
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DESCRITOR(ES):
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INTRODUÇÃO: Índice

A cirurgia plástica reconstrutora do nariz vem cada vez mais se desenvolvendo. As exigências dos pacientes e
 também dos próprios cirurgiões plásticos, alavancaram conceitos de melhoria nos resultados estéticos das
 reconstruções nasais.

RELATO: Índice

Caso 1: GPA, 51 anos, masculino, leucodérmico, com diagnóstico de carcinoma de células escamosas do nariz,
 acometendo todo o dorso, asas e ponta nasal. Submetido a reconstrução total do nariz através do retalho médio
 frontal, associando princípios de radicalidade oncológica aos preceitos de adequação estética.
 Caso 2: MM, 67 anos, masculino, leucodémico, com diagnóstico de carcinoma basocelular esclerodermiforme nasal,
 acometendo dorso, ponta e asa nasal esquerda. Também submetido a reconstrução nasal, utilizando-se os mesmos
 princípios e técnicas cirúrgicas do caso anterior.

OBJETIVO: Índice

Apresentar dois casos de reconstrução nasal após ressecção de câncer de pele, seguindo princípios de reconstrução
 estética das estruturas nasais, sem prejudicar a radicalidade oncológica.

DISCUSSÃO: Índice

As reconstruções nasais, representam um tópico importante e desafiador da Cirurgia Plástica. Uma reconstrução
 planejada, com avaliações precisas de volume, projeção e identificação das subunidades nasais são fundamentais no
 sucesso da cirurgia. Retalhos com volume e forma precisamente “projetados” para o leito receptor, são cada vez



 mais utilizados. Suturas de adesão, refinamentos posteriores e limitação da largura dos pedículos, através do melhor
 conhecimento anatômico também fazem parte destes princípios estéticos de reconstrução nasal.

CONCLUSÃO: Índice

Concluímos que todas as reconstruções nasais devem obedecer aos princípios técnicos fundamentais de radicalidade
 oncológica e de preservação das funções nasais, sem no entanto, esquecer de utilizar princípios estéticos na
 obtenção de resultados ótimos.
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SISTEMATIZAÇÃO DAS ABORDAGENS NAS RECONSTRUÇÕES TOTAIS DE
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DESCRITOR(ES):
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INTRODUÇÃO: Índice

As reconstruções do arcabouço cartilaginoso e cutâneo da orelha representam desafio constante ao cirurgião plástico.
 As limitações dos resultados estéticos, as dificuldades técnicas na escultura das cartilagens e a falta de
 sistematização técnica das reconstruções, são algumas das variantes encontradas nestes casos.

OBJETIVO: Índice

Avaliar retrospectivamente cinco casos de pacientes submetidos a reconstrução total de orelha, utilizando a mesma
 sistematização técnica e abordagem cirúrgica.
 Material e Métodos
 Foi realizado um estudo retrospectivo, através de prontuários médicos, de cinco pacientes operados no Serviço de
 Cirurgia Plástica do Hospital Júlia Kubitschek da rede Fhemig, no período de novembro de 2006 a junho de 2007.
 Todos os pacientes foram submetidos a uma sistematização de abordagem operatória (utilizando a técnica de
 Nagata) e controle pós-operatório de complicações e avaliação crítica dos resultados estéticos.
 Nos cinco casos operados, o arcabouço auricular apresentou bom resultado funcional e estético, sendo que as
 complicações mais comuns foram infecção de ferida operatória e hematoma.

DISCUSSÃO: Índice

A evolução nas técnicas de reconstrução de orelha, exige cada vez mais do cirurgião plástico uma sistematização de
 abordagem. Tanto para avaliar a eficácia de determinada técnica operatória como para analisar criticamente os
 resultados.



CONCLUSÃO: Índice

Concluímos que a sistematização de abordagem nas reconstruções totais de orelha, facilita e amplia a qualidade dos
 resultados operatórios. Além disso, a cartilagem costal homóloga ainda é o material de melhor qualidade e resultado
 funcional nestas reconstruções.
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DESCRITOR(ES):
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INTRODUÇÃO: Índice

A Síndrome de Apert ou acrocefalossindactilia, foi descrita por Eugène Charles Apert, neurologista francês, em 1906.
 Tem transmissão genética autossômica dominante e incidência entre 1:100000 e 1:200000 nascidos vivos.
 Caracteriza-se pela presença de craniossinostose, malformação do terço médio da face (hipoplasia severa dos seus
 ossos), exorbitismo, presença de bossa frontal, palato ogival, nariz curto, fenda palpebral anti-mongóloide,
 alterações da oclusão dentária e sindactilia.
 A sindactilia é complexa e envolve mãos e pés. Se o polegar estiver livre, este será largo e divergente radialmente.
 O hálux é igualmente largo e o hálux varus é geralmente encontrado. Há a calcificação progressiva e fusão dos ossos
 das mãos, pés e coluna cervical com o avanço etário.

OBJETIVO: Índice

Demonstrar a rotina e os detalhes técnicos do tratamento cirúrgico da sindactilia.

MATERIAL E MÉTODO Índice

Apresento três pacientes, operados pelos princípios da técnica de Marumo, em que são utilizados retalhos em “Z”, e
 um retalho retangular, confortável, para confecção da comissura interdigital adequada, fundamental para o sucesso
 do tratamento.
 Após as incisões, o defeito ósseo é corrigido, procurando preservar os feixes vasculonervosos digitais.
 Com a sutura dos retalhos, a área cruenta, que sempre resulta, é enxertada com pele total.
 O curativo deve ser estável, com uso de tala gessada e com coxins de gazes sobre os enxertos, envolvidos por
 ataduras de crepom, mantendo um contato imóvel com o leito receptor.

RESULTADO(S): Índice

Os pacientes evoluíram satisfatoriamente, obtendo adequada cobertura cutânea dos dígitos e boa perfusão dos
 retalhos. A melhora da funcionalidade foi obtida, sendo este o objetivo do tratamento.



DISCUSSÃO: Índice

O tratamento de sindactilia na Síndrome de Apert é sempre complexo em virtude das fusões ósseas, com
 sinfalangismos e com a acrossindactilia. 
 A decisão do plano cirúrgico é individualizada, cabendo decidir por não realizar a cirurgia, nos casos em que a mão
 de “3 dedos” e com fusão óssea proporciona uma boa funcionalidade ao paciente.
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DESCRITOR(ES):
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INTRODUÇÃO: Índice

Duas tendências das técnicas da cirurgia da mama são evitar amplos descolamentos cutâneos e diminuir cicatrizes.
 Em pacientes com ptose mamária e hipomastia, usamos no serviço do Hospital da Plástica a técnica de mamoplastia
 com cicatriz em “raquete” e inclusão de prótese de silicone pela incisão vertical antes de ressecar pele.
 O objetivo deste trabalho é demonstrar detalhes técnicos deste procedimento desenvolvido em nosso serviço.

MATERIAL E MÉTODO Índice

Neste trabalho analisamos 46 pacientes submetidos a mamoplastia em raquete com prótese no período de Janeiro de
 2006 a Julho de 2007, no Hospital da Plástica, no Rio de Janeiro.

DISCUSSÃO: Índice

É realizada marcação de uma linha media mamária que vai do ponto média clavicular até a aréola e desce
 verticalmente cruzando o sulco mamário. Marca-se o ponto “A”, que será a nova altura do complexo aréolo-papilar,
 a uma distância da clavícula variando de 15 a 18 centímetros. Marca-se uma linha curva periareolar passando pelo
 ponto “A”, com diâmetro maior que a aréola variando de 0,5 a 2 centímetros. Incisa-se infra-areolar verticalmente a
 pele e o tecido mamário até o plano fáscial. Realiza-se o descolamento retroglandular, e confecciona-se a loja para a
 prótese. Após a inclusão da prótese é fechado por planos o tecido mamário, vestindo-a. 
 Com pinçamento através de pontos transcutâneos na incisão vertical, marca-se o excesso cutâneo que é excisado
 não ultrapassando o sulco mamário. Inicia-se com a manobra de Schwarzmann e decortica-se toda a área da
 marcação periareolar. Faz-se a sutura areolar em forma de Round Block para compensar a pele ressecada em torno
 desta. Realiza-se uma sutura com pontos em “U” da vertical, terminando a incisão em formato de raquete.

CONCLUSÃO: Índice



A preocupação com a extensão da cicatriz proporcionou o aparecimento de novas técnicas para ptose mamária, entre
 elas técnicas que utilizam o próprio tecido mamário para preenchimento do pólo superior. Porém, pacientes com
 pouco tecido mamário pouco se beneficiam desta técnica, com isso nós utilizamos a prótese de silicone para haver
 um preenchimento maior do pólo superior. Incluímos primeiro a prótese e posteriormente realiza-se a ressecção de
 pele para não haver risco de retirada em excesso de pele.
 Concluímos que esta técnica é segura, fornece um resultado estético favorável com cicatriz reduzida e
 reposicionamento do complexo aréolo-papilar.
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RECONSTRUÇÃO DE DEFEITO CRÂNIO-FACIAL COM RETALHO
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DESCRITOR(ES):

RECONSTRUÇÃO, CRÂNIO-FACIAL, RETO ABDOMINAL

INTRODUÇÃO: Índice

Grandes defeitos crânio-faciais derivados de ressecção de extensos tumores de face constituem um desafio para o
 cirurgião moderno, com a evolução de técnicas microcirúrgicas ampliou-se o número de possibilidade de retalhos a
 serem utilizados nesses tipos de reconstruções. Em especial o retalho musculocutâneo do músculo reto abdominal
 tem sido utilizado em casos em que extensas ressecções impossibilitam a utilização de retalhos locais ou retalhos
 livres de menor porte, constituindo um retalho seguro, baseado na artéria epigástrica inferior que possui um
 pedículo longo e vasos com diâmetro satisfatório. Por esse motivo o retalho microcirúrgico do músculo reto
 abdominal tem ocupado um importante papel na cirurgia reparadora com um número de complicações variáveis.

RELATO: Índice

Paciente albino, 20 anos de idade, sexo masculino, proveniente de Angola, deu entrada no INCa em abril de 2007
 apresentando extensa tumoração expansiva exofítica, acometendo hemiface direita desde a altura da mandíbula até
 a região temporal, apresentando a TC invasão do seio maxilar, fossa infratemporal e órbita (determinando protusão
 do globo ocular), o tumor determina lesão óssea do ramo vertical da mandíbula, paredes do seio maxilar, do arco
 zigomático, das paredes lateral e inferior da órbita, tudo à direita.
 Histopatológico com diagnóstico de carcinoma epidermóide moderada-mente diferenciado, classificado como
 T4N1M0.
 Paciente submetido a ressecção cirúrgica do tumor associado a exenteração alargada de órbita direita, esvaziamento
 de fossa temporal, mandibulectomia segmentar e esvaziamento cervical seguido de reconstrução com retalho
 musculocutâneo livre de reto abdominal com anastomose cervical da artéria epigástrica inferior com artéria tireóidea
 superior (termino-terminal), e anastomose venosa término-lateral da veia epigástrica inferior com veia jugular
 interna. 



RESULTADO(S): Índice

Paciente evoluiu com sofrimento parcial do retalho apresentando fistula salivar sendo tratado com retalho de língua
 associado a retalho deltopeitoral. Sendo encaminhado para radioterapia.

DISCUSSÃO: Índice

Apesar de apresentar um percentual razoável de complicações, o retalho livre de reto abdominal constitui uma
 ferramenta importante nas reconstruções complexas da cabeça e pescoço.
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DESCRITOR(ES):
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INTRODUÇÃO: Índice

Os retalhos miocutâneos propiciam o tratamento de variadas seqüelas decorrentes de procedimentos cirúrgicos,
 radioterápicos ou patologias envolvendo o tórax. A pleurostomia consiste na drenagem externa do espaço pleural por
 meio de um retalho pleuro cutâneo.Trata-se de uma importante opção terapêutica para o tratamento do empiema
 pleural tuberculoso complicado. Os autores descrevem o tratamento de seqüela de pleurostomia em adulto com o
 emprego do retalho miocutâneo do músculo grande dorsal.

RELATO: Índice

I B L, 34 anos, feodérmico, feminino, sem história de Tuberculose (TBC) na família ou em contactante. Admitida no
 Hospital Júlia Kubitschek da rede FHEMIG em Belo-horizonte/ MG em setembro de 2003 com história de tratamento
 incompleto para TBC há nove meses. Submetida à avaliação especializada e diagnosticado empiema pleural
 tuberculoso complicado. Programado, então Pleurostomia esquerda com acesso pela 12 costela e costectomia parcial
 de 10 e 11 arcos costais posteriores realizada em outubro de 2003. Encaminhada para correção de seqüela de
 pleurostomia pela cirurgia plástica em fevereiro de 2007. Submetida em abril de 2007 a dissecção cuidadosa com
 ressecção da cicatriz de pleurostomia e imediato fechamento utilizando retalho miocutâneo do músculo grande
 dorsal em avanço com adequado controle pós-operatório.

DISCUSSÃO: Índice

As reconstruções da parede torácica são utilizadas na cobertura de materiais aloplásticos ou autógenos, no



 preenchimento de espaços mortos e na perda de substâncias tegumentares. Lesões crônicas conferem estabilidade à
 parede torácica e raramente necessitam de reconstrução do esqueleto. Ressecções de mais de quatro arcos costais
 podem demandar o uso de materiais rígidos (enxertos de costela ou próteses)
 Na parede torácica posterior as alternativas de tratamento incluem retalhos musculares (grande dorsal e trapézio) e
 fasciocutâneos.

CONCLUSÃO: Índice

O retalho miocutâneo do músculo grande dorsal é uma alternativa eficaz para o tratamento de seqüela de
 pleurostomia. Trata-se de um procedimento seguro, reprodutível e com baixos índices de complicações.

REFERÊNCIA(S) BIBLIOGRÁFICA(S) OU BIBLIOGRAFIA: Índice

1. Garcia EB, Sabino neto M, Ferreira LM, Paiva GR. Retalho em VY do músculo grande dorsal para seqüela de
 pleurostomia. In: XXII Jornada Paulista de Cirurgia Plástica, 2002, São Paulo. Anais da XXII Jornada Paulista de
 Cirurgia Plástica, 2002.
 2. Woods John EMD. Atlas of chest wall reconstruction. Plast Reconstr Surg. 80 (3): 467, September 1987.
 3. Boo-Chai Khoo. Chest wall reconstructive using various Myocutaneous flaps. Plast Reconstr Surg. 84(3): 551,
 September 1989.
 4. Arnold PG, Pairolero PC. Chest wall reconstruction. Plast Reconstr Surg 1996;
 98: 804-10

 

IMAGENS:

Figura 1

Pré-operatório – incidência oblíqua posterior esquerda
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Pré-operatório – incidência oblíqua anterior esquerda

 

Figura 3



Pré-operatório imediato
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Pós-operatório imediato
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Pós-operatório tardio – incidência posterior
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Pós-operatório tardio – incidência lateral esquerda
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ESCALPO, NECROSE, CRÂNIO

INTRODUÇÃO: Índice

As injúrias térmicas causadas por eletricidade representam 5 a 10% dos pacientes hospitalizados por queimadura.
 Adultos que se acidentam no trabalho representam a maioria das vítimas. Os autores descrevem a ocorrência de
 necrose de calota craniana após injúria elétrica do escalpo submetido a tratamento cirúrgico em Centro de
 Queimados.

RELATO: Índice

R A J, 36 anos, melanodérmico, masculino, vítima de acidente de trabalho com eletricidade em agosto de 2005 e
 admitido no Hospital João XXIII da rede FHEMIG. Apresentava-se estável, consciente, com lesão cutânea de entrada
 em mão direita e de saída no couro cabeludo (região parietal esquerda). Submetido a debridamento cirúrgico
 precoce com ressecção parcial da tábua externa parietal esquerda seguido de rotação de retalho cutâneo, baseado
 na artéria occipital. Associou-se, neste mesmo tempo cirúrgico, enxerto cutâneo parcial em área doadora do retalho.
 O paciente evoluiu após o 15o dia de pós-operatório com sinais sugestivos de osteomielite e necrose da calota
 craniana. Realizada re-intervenção associada da Equipe de Neurocirurgia e de Cirurgia Plástica com ressecção total
 de osso parietal esquerdo, com exposição de dura-máter e cobertura imediata com retalho de couro cabeludo local.
 O paciente evoluiu sem intercorrências mantendo controle na Unidade de Queimados.

DISCUSSÃO: Índice

As lesões produzidas por eletricidade freqüentemente são graves e a avaliação da extensão da área acometida torna-



se difícil devido à possibilidade de extensas lesões subcutâneas muitas vezes localizadas sob tecido não queimado. A
 injúria elétrica do escalpo comumente está associada ao acometimento da calota craniana. O planejamento cirúrgico
 deve enfatizar debridamento adequado, ressecções ósseas parciais ou totais seguido de cobertura cutânea. Esta
 pode ser realizada por meio de rotação de retalhos locais com pedículos bem estabelecidos entre outras opções
 técnicas.

CONCLUSÃO: Índice

O tratamento da queimadura elétrica do couro cabeludo envolve debridamento ósseo precoce e a sua imediata
 cobertura cutânea por equipe multidisciplinar e experiente na condução do paciente queimado.
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Figura 1

Pós-operatório imediato da primeira cirurgia reconstrutora.

 

Figura 2



Pós-operatório tardio da primeira cirurgia reconstrutora.

 

Figura 3

Per-operatório da segunda cirurgia reconstrutora.
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Peça cirúrgica: fragmento ósseo necrosado.

 

Figura 5

Pós-operatório tardio
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INTRODUÇÃO: Índice

Quelóides são desordens fibroproliferativas da derme que geralmente ocorrem após traumatismo da pele.
 Apresentam predileção em africanos, asiáticos e indivíduos de pele escura. Os locais mais comumente acometidos
 são a área pré-esternal, dorso, pele da região da mandíbula, deltóide e orelhas. Este trabalho descreve o tratamento
 especializado de quelóide gigante de face em serviço de Cirurgia Plástica.

RELATO: Índice

A L M, 48 anos, melanodérmico, masculino, residente na zona rural de Piranga MG. História de quelóide abrangendo
 região cervical, mandibular e auricular bilateralmente após traumatismo durante o barbear há dez anos. Evoluindo
 com recidiva local gigante após tentativa de ressecção cirúrgica exclusiva há cinco anos na cidade de origem.
 Atendido em janeiro de 2007 no Serviço de Cirurgia Plástica do Hospital Júlia Kubitschek da FHEMIG e proposta
 ressecção cirúrgica associada à radioterapia adjuvante. Submetido em abril de 2007 a exérese de quelóide e lifting
 cervico facial sob anestesia geral. Realizado radioterapia adjuvante do primeiro ao quinto dia pós-operatório
 mantendo adequado controle ambulatorial.

DISCUSSÃO: Índice

Os tratamentos de quelóides são extremamente complexos e ainda repletos de questionamentos. Abordagem
 cirúrgica, compressão local, radiação, corticoterapia intralesional, crioterapia e uso local de silicone gel são algumas
 das opções terapêuticas. Na maioria dos casos estas terapias são adjuvantes à excisão cirúrgica. Em lesões
 queloideanas recidivantes gigantes, como relatado neste trabalho, a radioterapia pós-operatória contribui



 decisivamente na eficácia do tratamento.

CONCLUSÃO: Índice

A abordagem das lesões queloideanas gigantes e recidivantes envolve um adequado planejamento e a associação de
 terapias visando reduzir complicações e restabelecer o bem estar bio-psico-social do paciente.
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IMAGENS:

Figura 1

Pré-operatório: incidência anterior

 

Figura 2



Pré-operatório: incidência perfil esquerdo

 

Figura 3

Pré-operatório: incidência perfil direito

 

Figura 4



Pós-operatório: incidência perfil direito

 

Figura 5

Pós-operatório: incidência perfil esquerdo

 

Figura 6



Pós-operatório: incidência posterior



LESÃO POR EXTRAVASAMENTO DE QUIMIOTERÁPICO – RECONSTRUÇÃO DE
 LESÃO INGUINAL EXTENSA COM RETALHO MUSCULOCUTÂNEO DE RETO

 ABDOMINAL – RELATO DE CASO.
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INTRODUÇÃO: Índice

Extravasamento quimioterápico é a infiltração ou escape de drogas do vaso sanguíneo para tecidos circunjacentes à
 área puncionada. A morbidade depende da droga, quantidade extravasada, concentração, localização, condições do
 paciente e intervalo entre o fato e o reconhecimento. As drogas antineoplásicas são classificadas, de acordo com o
 potencial agressivo para vasos e tecidos adjacentes, em vesicantes e irritantes. Podem ainda ter outro tipo de
 classificação de acordo com a capacidade de ligação ao DNA tecidual como drogas que não se unem e drogas que se
 unem ao DNA. Dependendo da gravidade da lesão ocasionada pela droga, ela obriga a reconstrução com enxertos ou
 retalhos, que podem ser locais ou à distância. O objetivo do presente trabalho é descrever um caso grave de lesão
 por extravasamento de quimioterápico em região inguinal e o tratamento proposto para reconstrução do defeito.

MATERIAL E MÉTODO Índice

Relato de caso de lesão por extravasamento de quimioterápico em região inguinal através de revisão de prontuário
 médico.

RESULTADO(S): Índice

Paciente do sexo feminino tratava-se de câncer de mama no Instituto do Câncer do Ceará. Após ser submetida a
 tratamento cirúrgico com mastectomia bilateral, foi encaminhada a quimioterapia. Numa de suas sessões, houve
 extravasamento de doxorrubicina do acesso femoral, quando foi imediatamente retirado para realizar medidas
 imediatas. Entretanto, a paciente evoluiu com extensa necrose necessitando de desbridamento, que resultou numa
 exposição de estruturas nobres. (Figura 1) No dia 01/09/2006 foi optado pela reconstrução com retalho
 musculocutâneo de reto abdominal com ilha cutânea oblíqua superior contralateral (OSRAM). (Figuras 2, 3, 4 e 5) O
 retalho evoluiu satisfatoriamente, sem perda parcial ou deiscência, e não houve complicação significativa na área
 doadora até a presente data. (Figura 6)

DISCUSSÃO: Índice

O extravasamento de quimioterápico pode resultar em lesões de grandes proporções, sendo fundamental a
 prevenção e o diagnóstico precoce. O retalho OSRAM representou uma excelente opção, pois os retalhos locais
 poderiam ter os pedículos inviabilizados pela lesão de extravasamento, principalmente as veias, pois houve grave
 lesão perivascular. É um retalho que apresenta morbidade aceitável, bom resultado estético, é robusto e seguro.



 (2,3) Além disso, por utilizar fáscia de reto abdominal apenas acima da linha arqueada, diminui o risco de
 abaulamentos e hérnias, dispensando o uso de telas. (3) Outras opções possíveis de tratamento provavelmente não
 teriam um resultado tão bom e com tão pouca seqüela na área doadora. (4)

CONCLUSÃO: Índice

O retalho OSRAM contralateral se mostrou uma excelente opção para reconstrução inguinal no tratamento da lesão
 de extravasamento por quimioterápico na paciente relatada.
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IMAGENS:

Figura 1



Seqüela da lesão de extravasamento de quimioterápico imediatamente antes da reconstrução.

 

Figura 2



Defeito criado após ressecção ampla de todo tecido acometido pela lesão de extravasamento de quimioterápico.

 

Figura 3



Programação do retalho musculocutâneo oblíquo superior do reto abdominal (OSRAM) para reconstrução de região
 inguinal contralateral.

 

Figura 4



Confecção do retalho musculocutâneo oblíquo superior do reto abdominal (OSRAM) e mobilização para região inguinal
 contralateral através de túnel subcutâneo.

 

Figura 5



Resultado final intra-operatório de reconstrução de lesão de extravasamento de quimioterápico com retalho
 musculocutâneo oblíquo superior do reto abdominal (OSRAM) contralateral.

 

Figura 6



Resultado final tardio de reconstrução de lesão de extravasamento de quimioterápico com retalho musculocutâneo
 oblíquo superior do reto abdominal (OSRAM) contralateral.



TRATAMENTO CIRÚRGICO DAS ÚLCERAS DE PRESSÃO COM RETALHOS
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INTRODUÇÃO: Índice

As úlceras de pressão apresentam uma elevada prevalência em pacientes hospitalizados e naqueles com doenças
 crônicas que se encontram debilitados e incapazes de realizarem seus cuidados essenciais. Apesar dos avanços no
 reparo cirúrgico destas lesões, ainda é relatado taxas de recidivas maiores que 80%. A recorrência resulta em novas
 internações e um aumento do custo médico. O objetivo do presente estudo é relatar a experiência do autor com o
 uso de retalhos cutâneos e musculocutâneos para reconstrução de úlceras de pressão, analisando as complicações e
 resultados da casuística.

MATERIAL E MÉTODO Índice

De janeiro de 2004 a janeiro de 2007 foram realizadas 38 reconstruções de úlceras de pressão em 22 pacientes no
 Serviço de Cirurgia do Hospital Geral Dr. Waldemar Alcântara (hospital de atendimento secundário da Secretaria de
 Saúde do Estado do Ceará). A média de idade dos pacientes foi de 32 anos (13 a 60 anos), sendo 45,4% pardos,
 36,4% brancos e 18,2% negros. Com relação ao sexo 54,6% foram do sexo feminino e 45,4% do sexo masculino.
 Os principais fatores de risco foram paraplegia (54,5%), seqüela de AVC (18,2%), tetraplegia (9,1%), mielite
 transversa (9,1%) e traumatismo craniano (9,1%). A maioria dos pacientes não havia realizado reconstrução prévia
 da úlcera de pressão (84,2%). No pré-operatório todos os pacientes foram avaliados por urologistas para avaliação
 de infecção urinária de repetição e bexiga neurogênica. Em 3 pacientes (13,6%) foram necessários procedimentos
 cirúrgicos urológicos.

RESULTADO(S): Índice

Realizou-se 14 reconstruções na região sacral (36,8%), 14 na região trocantérica (36,8%) e 10 na região isquiática
 (26,4%). Na região sacral foram utilizados retalhos musculocutâneos do glúteo máximo (71%) e retalhos cutâneos
 lombosacrais (28,6%), sem nenhuma recidiva (Figura 1 e 2). Na região trocantérica utilizou-se o retalho
 musculocutâneo do fascia lata (85,7%) e o retalho antero-lateral da coxa (14,3%), observando-se uma taxa de
 recidiva de 26,4% (Figura 3 e 4). Para região isquiática foram confeccionados o retalho de Tulenko (40%), o retalho
 musculocutâneo do bíceps femoral (20%), o retalho músculocutâneo do tensor do fascia lata (20%) e o retalho
 musculocutâneo do grácil (20%) (Figura 5 e 6). Nesta área observou-se uma taxa de recidiva de 60%. A área
 doadora dos retalhos foi reparada com avançamento direto (84,2%) ou enxertia cutânea (15,8%). Deiscência de
 ferida cirúrgica foi observada em 36,8%, sendo que destes casos somente 57,1% necessitaram de ressutura, o
 restante cicatrizando por segunda intenção. A taxa geral de satisfação dos procedimentos foi de 73,7%.

DISCUSSÃO: Índice

A taxa de deiscência cirúrgica encontrada (36,8%) é semelhante à descrita na literatura, entretanto a taxa geral de
 recidiva (26,3%) se mostrou um pouco abaixo da maioria dos relatos. Isto pode ser explicado pela menor proporção
 de úlceras isquiáticas no presente trabalho comparado com os demais, uma vez que estas são as que apresentam



 maior índice de recidiva.

CONCLUSÃO: Índice

Os retalhos cutâneos e musculocutâneos proporcionam uma boa opção para reconstrução de úlceras de pressão, com
 seqüela eceitável na área doadora.
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IMAGENS:

Figura 1

Preparação para reconstrução de ulcera de pressão sacral com retalho cutâneo lombo-sacral.

 

Figura 2



Resultado tardio de reconstrução de ulcera de pressão sacral com retalho cutâneo lombo-sacral.

 

Figura 3

Preparação para reconstrução de ulcera de pressão trocantérica com retalho musculocutâneo de fáscia lata.

 

Figura 4



Resultado tardio de reconstrução de ulcera de pressão trocantérica com retalho musculocutâneo de fáscia lata.

 

Figura 5

Preparação para reconstrução de ulcera de pressão isquiática com retalho musculocutâneo de grácil.

 

Figura 6



Resultado tardio de reconstrução de ulcera de pressão isquiática com retalho musculocutâneo de grácil.



RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA BASEADA EM FATORES DE RISCO.
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INTRODUÇÃO: Índice

Várias são as opções para reconstrução mamária, entretanto elas se dividem basicamente em dois grandes grupos:
 com tecido autólogo e com implante mamário. Os princípios mais importantes para se evitar complicações em
 reconstrução mamária são a seleção cuidadosa do paciente e o uso de técnica meticulosa. A diminuição nas taxas de
 complicações encontradas nos últimos anos é atribuída a maior experiência com as diversas técnicas cirúrgicas e a
 identificação de fatores de risco que incluem: obesidade severa, doença microvascular (tabagismo, doença auto-
imune, diabetes mellitus, hipertensão, radioterapia prévia), problemas psicossociais (abuso de drogas, distúrbios de
 personalidade), experiência do cirurgião, doença cardíaca severa e doença pulmonar crônica. As taxas de
 complicações foram maiores em pacientes com mais de dois desses fatores de risco. O objetivo do presente trabalho
 é a elaboração de fluxogramas para a orientação de condutas em reconstruções mamárias em função dos fatores de
 riscos.

MATERIAL E MÉTODO Índice

Os pacientes são avaliados quanto a presença ou não de área doadora abdominal para retalho transverso do músculo
 reto abdominal (TRAM) e posteriormente os fatores de riscos são avaliados, principalmente com relação à
 radioterapia, obesidade e tabagismo. Baseado nos fatores de riscos os pacientes são encaminhados aos mais
 diferentes tipos de reconstrução mamária.

RESULTADO(S): Índice

Com relação a reconstrução mamária imediata, as pacientes sem área doadora abdominal somente eram submetidas
 a reconstrução de mama com retalho miocutâneo de grande dorsal com implante caso não seja necessário
 radioterapia pós-operatória. Nas pacientes com área doadora abdominal a reconstrução mamária somente eram
 ralizadas nas pacientes com menos de 3 fatores de risco. Porém a mesma não era realizada caso um desses fatores
 de risco fosse tabagismo ou uma associação de obesidade e necessidade de radioterapia pós-operatória (Figura 1, 2
 e 3). Nas pacientes encaminhadas para reconstrução mamária tardia a preferência foi para reconstrução com retalho
 TRAM, exceto nas pacientes sem área doadora abdominal, ou tabagistas, ou obesas, ou com mais de 3 fatores de
 riscos associados (Figura 4, 5 e 6). Em casos selecionados de pacientes com mais de 3 fatores de risco, pode-se
 realizar a reconstrução com retalho TRAM com suporte microvascular.

DISCUSSÃO: Índice

A escolha da técnica de reconstrução mamária baseada em fatores de riscos tem por finalidade a tentativa de
 diminuição das taxas de complicações nestes procedimentos, entretanto o seguimento do fluxograma não deve ser
 realizado de forma rígida, uma vez que outros fatores podem influenciar estes resultados.



CONCLUSÃO: Índice

A elaboração dos fluxogramas para reconstrução mamária em função dos fatores de riscos pode fornecer uma
 orientação de conduta, sendo de extrema importância no aprendizado de residentes ou para profissionais pouco
 familiarizados com este tipo de cirurgia.
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IMAGENS:

Figura 1

Fluxograma para reconstrução mamária imediata.



 

Figura 2

Pré-operatório de paciente submetida a mastectomia e reconstrução imediata com retalho musculocutâneo de grande
 dorsal com implante.

 

Figura 3

Resultado tardio de paciente submetida a mastectomia e reconstrução imediata com retalho musculocutâneo de
 grande dorsal com implante.



 

Figura 4

Fluxograma pra reconstrução mamária tardia.

 

Figura 5



Pré-operatório de paciente submetida a reconstrução mamária tardia com retalho musculocutâneo transverso do reto
 abdominal (TRAM).

 

Figura 6



Resultado tardio de paciente submetida a reconstrução mamária tardia com retalho musculocutâneo transverso do
 reto abdominal (TRAM).



APLICAÇÃO DO RETALHO DE MASSON (RETALHO ILHADO
 RETROAURICULAR) NA RECONSTRUÇÃO DA CONCHA AURICULAR

 ANTERIOR.
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INTRODUÇÃO: Índice

A cavidade conchal auricular é uma estrutura rasa localizada na região central da orelha. Ela representa a porta de
 entrada do canal aditivo externo. A manutenção da consistência firme da cavidade conchal é de fundamental
 importância na condução do ar para o canal auditivo externo, nos mecanismos limpezas e na aparência estética.
 Vários métodos são descritos para reconstrução de concha, entre eles enxertos cutâneos, retalhos cutâneos locais e
 musculocutâneos. O retalho ilhado descrito por Masson (1972) consiste num retalho composto por pele e tecido
 subcutâneo da superfície posterior da orelha, sendo indicado nas reconstruções de defeitos da concha auricular que
 envolvam a pele anterior e cartilagem, mas não a camada posterior de pele. O objetivo do presente trabalho é
 relatar casos de pacientes portadores de tumor de concha auricular submetidos à ressecção e reconstrução com
 retalho ilhado retroauricular descrito por Masson.

MATERIAL E MÉTODO Índice

No periódo de maio de 2005 a maio de 2007 foram operados no Serviço de Cirurgia Plástica do Hospital do Câncer do
 Ceará – Instituto do Câncer do Ceará sete pacientes portadores de tumor em concha auricular submetidos à
 ressecção e reconstrução imediata com retalho de Masson. Seis pacientes apresentavam carcinoma basocelular e um
 paciente carcinoma espinocelular. Todas as margens cirúrgicas se encontravam livres de neoplasia ao exame de
 congelação. O tamanho dos retalhos variou de 2 x 3 cm a 3,5 x 5 cm. A confecção do retalho seguiu os princípios
 descritos por Masson. Após ressecção da lesão em concha auricular (Figura 1 e 2) foi desenhado um retalho do
 mesmo tamanho e formato, imediatamente atrás do defeito (Figura 3). Usualmente o retalho incluiu parte da pele
 posterior da orelha e o tecido subcutâneo exposto pela remoção da cartilagem. O retalho foi completamente incisado
 na periferia, mas mantido aderido na região central. As margens do retalho foram descoladas e mobilizadas. Com
 auxílio de um gancho, a margem mais distal do retalho foi tracionada através do defeito e suturada à sua margem
 mais anterior (Figura 4). Em seguida, toda a borda do retalho foi suturada (Figura 5). O defeito na área doadora foi
 fechado primariamente. Todos os pacientes foram operados pelo mesmo cirurgião (MVPSF).

RESULTADO(S): Índice

Em todos os casos as lesões foram completamente ressecadas. Todos os retalhos sobreviveram sem nenhuma
 deiscência na linha de sutura, sendo o resultado final estético e funcional excelentes (Figura 6). Todas as áreas
 doadoras cicatrizaram sem complicações. Nenhum enxerto cutâneo ou cicatrização por segunda intenção foi
 necessário para cobertura de tecido exposto.

DISCUSSÃO: Índice



As principais vantagens do retalho de Masson são a fácil execução, reconstrução em tempo único, mínima morbidade
 na área doadora e, semelhança em cor, textura e espessura com a pele da concha auricular.

CONCLUSÃO: Índice

O retalho de Masson é seguro, de fácil confecção e aplicação, possibilitando reconstrução satisfatória de defeitos da
 concha auricular após ressecção tumoral, com baixos índices de complicação e excelentes resultados estéticos.
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IMAGENS:

Figura 1

Paciente com carcinoma basocelular acometendo a concha auricular.

 

Figura 2



Paciente com lesão de concha auricular totalmente ressecada.

 

Figura 3

Retalho de Masson confeccionado e pronto para ser mobilizado para região anterior do defeito de concha auricular.

 

Figura 4



Retalho de Masson mobilizado para região anterior reconstruindo o defeito de concha auricular.

 

Figura 5

Resultado final intra-operatório do retalho de Masson para reconstrução da concha auricular anterior.

 

Figura 6



Resultado final tardio do retalho de Masson para reconstrução da concha auricular anterior.



RETALHO MUSCULOCUTÂNEO DE PEITORAL MAIOR NA RECONSTRUÇÃO DE
 DEFEITO DO TERÇO MÉDIO DA FACE – UMA ALTERNATIVA AOS RETALHOS

 MICROCIRÚRGICOS – RELATO DE CASO.
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INTRODUÇÃO: Índice

Os grandes defeitos do terço médio da face são indicações bem definidas para retalhos microcirúrgicos,
 proporcionando cobertura adequada em tempo único de todas as estruturas perdidas com pequena seqüela na área
 doadora. O músculo peitoral maior se localiza na região anterior do tórax, sendo classificado como tipo V pela
 classificação de Mathes e Nahai. Diversos autores relatam excelentes resultados com o uso de retalhos baseados
 nestes músculos para defeitos de tamanhos moderados localizados na região médio-inferior da face. O objetivo do
 presente trabalho é apresentar uma alternativa aos retalhos microcirúrgicos na reconstrução do terço médio da face
 em pacientes não candidatos a cirurgia de grande porte por doenças associadas graves.

MATERIAL E MÉTODO Índice

Relato de caso de reconstrução de terço médio da face com retalho musculocutâneo de peitoral maior (RMPM),
 através de revisão de prontuário médico

RESULTADO(S): Índice

Paciente do sexo masculino, 72 anos, branco, acompanhado pelo Serviço de Cirurgia de Cabeça e Pescoço do Hospital
 do Câncer – Instituto do Câncer do Ceará por lesão em terço médio da face, com crescimento progressivo nos
 últimos 6 meses. Apresentava como doenças associadas diabetes melitus insulino-dependente, cardiopatia grave
 com duas angioplastias prévias, ex-tabagista, ex-etilista, insuficiência vascular periférica e amaurose contralateral.
 Ao exame físico apresentava lesão de 7x8cm, ulcerovegetante, em terço médio da face esquerda, desde rebordo
 orbitário até sulco nasogeniano, com linfonodos cervicais palpáveis a esquerda. O estadiamento era T4N2M0, EC IV.
 A ressecção cirúrgica da lesão foi realizada em 10/06/2005, evidenciando carcinoma espinocelular, com margens
 livres. O defeito criado englobava todo terço médio da face, desde rebordo orbitário, parede lateral nasal, sulco
 nasogeniano, atingindo porção do terço inferior da face (Figura 1). A reconstrução foi realizada pelo Serviço de
 Cirurgia Plástica em 17/06/2005 com RMPM (Figuras 2, 3 e 4). O paciente apresentou uma boa evolução, sem
 sofrimento do retalho, realizou radioterapia adjuvante, evoluindo com ectrópio (tratado com cantopexia e retalho de
 Fricke). Atualmente se encontra com 2 anos de seguimento, bem, sem sinais de recidiva, com sequela aceitavel na
 área doadora do retalho (Figura 5), com visão preservada no único olho e com boa oclusão palpebral (Figura 6).

DISCUSSÃO: Índice

No presente caso a reconstrução do terço médio da face apresentava como dificuldade adicional a necessidade de
 manter a função do complexo órbito-palpebral o mais próximo da normalidade devido a amaurose contralateral.



 Assim, foi necessário a reintervenção precoce, logo após o término da radioterapia, quando realizou-se uma
 cantopexia.

CONCLUSÃO: Índice

O RMPM se mostrou uma excelente alternativa ao retalho microcirúrgico na reconstrução do terço médio da face no
 paciente relatado.

REFERÊNCIA(S) BIBLIOGRÁFICA(S) OU BIBLIOGRAFIA: Índice
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IMAGENS:

Figura 1

Defeito de terço médio da face após ressecção de carcinoma epidermóide.

 

Figura 2



Programação de opções de retalhos para reconstrução de defeito do terço médio da face.

 

Figura 3

Confecção do retalho musculocutâneo do peitoral maior. Observe seu grande arco de rotação atingindo facilmente a
 região frontal.

 

Figura 4



Resultado final intra-operatório de reconstrução de defeito do terço médio da face com retalho musculocutâneo de
 peitoral maior.

 

Figura 5



Resultado final após dois anos de reconstrução de defeito do terço médio da face com retalho musculocutâneo de
 peitoral maior.

 

Figura 6



Excelente oclusão palpebral dois anos após reconstrução de defeito do terço médio da face com retalho
 musculocutâneo de peitoral maior.



VERSATILIDADE DOS RETALHOS BASEADOS NO MÚSCULO RETO
 ABDOMINAL EM CIRURGIA PLÁSTICA
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INTRODUÇÃO: Índice

A cobertura de defeitos complexos de partes moles em qualquer região do corpo pode tornar-se um problema de
 difícil solução para a reconstrução. Os defeitos podem ser devido à seqüela de trauma, infecção, ou cirurgias
 oncológicas, resultando em exposição óssea, de tendões, e estruturas neurovasculares. Além disso, podem ter sua
 dificuldade de resolução aumentada em regiões previamente irradiadas. As possibilidades de reconstrução são
 variadas e tem suas indicações particulares. O retalho miocutâneo de reto abdominal é baseado em dois pedículos e
 apresenta uma grande variedade de desenhos cutâneos para diferentes formas e tamanhos de defeitos. (1) O
 objetivo do presente trabalho é descrever as diversas opções de confecções de retalhos baseados no músculo reto
 abdominal para reconstrução de defeitos localizados em diversos locais do corpo e de forma e profundidade diversas.

MATERIAL E MÉTODO Índice

Relato de casos onde retalhos baseados no músculo reto abdominal foram utilizados para reconstrução de perdas de
 substância, através de revisão de prontuários médicos.

RESULTADO(S): Índice

Retalhos musculares e musculocutâneos pediculados e livres foram utilizadas para reconstrução de cabeça e pescoço
 (Figuras 1 e 2), mama, tórax (Figura 3 e 4), região inguinal, períneo (Figuras 5 e 6), coxa ou perna. Os retalhos
 repararam adequadamente as perdas de substâncias. As seqüelas nas áreas doadoras foram consideradas
 aceitáveis. Em nenhum caso de retalhos musculares e musculocutâneos de ilha superior utilizou-se tela para
 reconstrução da parede abdominal. Em todos os retalhos músculocutâneos de ilha inferior a tela de Marlex foi
 utilizada.

DISCUSSÃO: Índice

Há extensa experiência utilizando o músculo reto abdominal baseado no sistema epigástrico superior (TRAM) para a
 reconstrução da parede torácica e das mamas. Ele apresenta um desenho transverso e pode ser confeccionado
 desde o terço inferior do abdômen até o terço superior. Além disso, ele pode também ser baseado no sistema
 epigástrico inferior, que é responsável por mais da metade do suprimento sangüíneo do reto abdominal. (1) As
 indicações para reconstrução podem ser outras além de tórax e de mama, como nas lesões de períneo, abdômen e
 na própria região abdominal. O retalho miocutâneo de reto abdominal vertical (VRAM) confeccionado na região
 mediana tem indicação nas mesmas reconstruções do retalho transverso e também tem seu pedículo superior ou



 inferior. (2) Sua desvantagem em relação ao TRAM é a cicatriz mais aparente. O oblíquo estendido, descrito por
 Taylor em 1983, tem sua vascularização baseada nas perfurantes periumbilicais e ramos das perfurantes intercostais
 laterais. (3) Posteriormente, ele foi batizado de ORAM. Diversos outros desenhos são possíveis, entre eles o
 transverso superior, o oblíquo superior e o periumbilical extendido.

CONCLUSÃO: Índice

Os retalhos baseados no músculo reto abdominal apresentam grande versatilidade para reconstrução de defeitos
 localizados em diversas localizações e das mais variadas formas.
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IMAGENS:

Figura 1

Seqüela de ressecção craniofacial de carcinoma basocelular.

 

Figura 2



Reconstrução craniofacial com retalho musculocutâneo de reto abdominal livre.

 

Figura 3



Seqüela de ressecção alargada de neoplasia maligna de mama avançada comprometendo a parede torácica.

 

Figura 4

Reconstrução de tórax com retalho musculocutâneo de reto abdominal.

 

Figura 5



Seqüela de ressecção alargada de sarcoma de uretra.

 

Figura 6



Reconstrução perineal com retalho musculocutâneo de reto abdominal.



RETALHO SOLEAR REVERSO NA RECONSTRUÇÃO DE DEFEITO DO TERÇO
 DISTAL DA PERNA – RELATO DE CASO.
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INTRODUÇÃO: Índice

Os defeitos do terço distal da perna são reconstruídos na maioria dos casos com utilização de retalhos
 microcirúrgicos. Isto ocorre devido a pequena quantidade de tecidos disponíveis nas proximidades para mobilização.
 Além disso, normalmente tais defeitos rapidamente expõem estruturas nobres, como osso e tendão, o que requer a
 utilização de um retalho seguro e bem vascularizado. O músculo solear situa-se na região posterior da perna,
 profundamente aos músculos gastrocnêmicos, sendo classificado como tipo II de acordo com a classificação de
 Mathes e Nahai. Caso um dos gastrocnêmicos seja preservado, a função do músculo solear pode ser preservada
 após a sua transferência. Townsend (1978) descreveu o relalho solear reverso e suas aplicabilidades clínicas. Com o
 avanço da microcirurgia e número crescente de profissionais habituados com esta técnica, tal retalho passou a ser
 cada vez menos utilizados. Entretanto em localidades onde não existe profissionais com este tipo de formação, ou
 ainda, em hospitais que não possuem aparato para estes procedimentos complexos, o retalho solear reverso pode
 constituir uma alternativa na reconstrução de pequenos defeitos do terço distal da perna. O objetivo do presente
 trabalho é relatar um caso de um paciente com defeito no terço distal da perna reconstruído com retalho solear
 reverso.

MATERIAL E MÉTODO Índice

Relato de caso de paciente submetido à reconstrução do terço distal da perna com retalho solear reverso, através de
 revisão de prontuário médico.

RESULTADO(S): Índice

Paciente do sexo masculino, 26 anos, procurou o Serviço de Cirurgia do Hospital Geral Dr. Waldemar Alcântara
 (hospital de atendimento secundário da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará) com queixa de lesão em terço
 distal da perna direita que não cicatrizava desde um trauma automobilístico que sofreu há mais de um ano. Ao
 exame o paciente apresentava uma lesão de 6 x 5 cm com exposição óssea em sua porção central (Figura 1). Em
 15/08/2005 o paciente foi submetido a desbridamento amplo da lesão (Figura 2), inclusive de porção óssea exposta,
 e realizou-se a reconstrução do defeito com o retalho solear reverso muscular. Realizou-se uma incisão numa linha 2
 cm medial ao bordo medial da tíbia, o que forneceu um amplo acesso ao músculo solear. Dissecou-se o músculo e os
 pedículos vasculares segmentares foram identificados. A partir da rafe mediana a porção medial foi dissecada da
 lateral e seccionada na junção entre o terço proximal e médio. O músculo foi então transferido para o local do
 defeito como retalho solear reverso (Figura 3 e 4). O paciente recebeu alta no 2º dia de pós-operatório, tendo o
 retalho sobrevivido totalmente e sendo enxertado no 7º dia de pós-operatório. Houve integração total do enxerto de
 pele (Figura 5) e até a presente data não houve recidiva da lesão (Figura 6).

DISCUSSÃO: Índice

No presente caso a reconstrução com o retalho solear reverso somente foi possível devido ao pequeno tamanho do
 defeito e a preservação dos pedículos segmentares, o que geralmente não ocorre em seqüelas de traumas



 automobilísticos com fraturas expostas.

CONCLUSÃO: Índice

No presente caso o retalho solear reverso se mostrou uma excelente alternativa a um retalho microcirúrgico na
 reconstrução de defeito no terço distal da perna, proporcionando pequena seqüela na área doadora.
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IMAGENS:

Figura 1



Paciente com lesão em terço distal da perna com exposição óssea.

 

Figura 2

Desbridamento da lesão e incisão para acesso ao músculo solear.

 

Figura 3

Confecção do retalho solear reverso e mobilização para área do defeito no terço distal da perna.



 

Figura 4

Resultado final intra-operatório de paciente submetido à reconstrução do terço distal da perna com retalho solear
 reverso.

 

Figura 5



Resultado final de paciente submetido à reconstrução do terço distal da perna com retalho solear reverso um mês
 após a enxertia cutânea.

 

Figura 6



Resultado final de paciente submetido à reconstrução do terço distal da perna com retalho solear reverso após 18
 meses.



NOVO MODELO DE RETALHO MIOCUTÂNEO DE RETO ABDOMINAL PARA
 RECONSTRUÇÃO INGUINAL APÓS RESSECÇÃO TUMORAL EM PACIENTES

 COM CÂNCER DE PÊNIS AVANÇADO.
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INTRODUÇÃO: Índice

A má higiene local é o principal fator relacionado ao câncer de pênis. Os tumores penianos avançados podem invadir
 os tecidos cutâneos das regiões inguinais, supra-púbicas e da parede abdominal anterior (1). A opção ideal para
 reconstrução dos defeitos após ressecção deve ser um procedimento seguro e que traga a menor seqüela possível à
 área doadora. O objetivo do presente trabalho é descrever uma série de 7 pacientes com lesões inguino-perineais
 secundárias a lesões avançadas de carcinoma espinocelular (CEC) em pênis que foram submetidos à ressecção
 radical e reconstrução com retalho miocutâneo oblíquo superior do reto abdominal.

TÉCNICA: Índice

(Figuras 1, 2, 3 e 4)

Índice

Reconstrução imediata inguinal após ressecção tumoral de 7 pacientes no período de fevereiro de 2005 a fevereiro de
 2007 no Instituto do Câncer do Ceará com retalho miocutâneo do reto abdominal contralateral.

RESULTADO(S): Índice

Nenhum retalho apresentou necrose parcial ou total. Não foi observado o aparecimento de nenhuma hérnia ou
 abaulamento na parede abdominal até o momento. Todos os pacientes realizaram radioterapia adjuvante e nenhum
 retalho sofreu alterações significativas durante ou após a realização deste procedimento. O alívio dos sintomas foi
 relatado por todos os pacientes.

DISCUSSÃO: Índice

A ressecção radical com reconstrução adequada ajuda a melhorar a qualidade de vida e reduzir a evolução da doença
 (1). O retalho de reto abdominal permite uma cobertura satisfatória para amplos defeitos de partes moles.
 Vantagens sobre outros retalhos incluem um tecido robusto para preencher defeitos teciduais e com um excelente
 suprimento sanguíneo (2). Segundo Taylor, 1983, em seu estudo anatômico do músculo reto abdominal, a ilha
 cutânea é pediculada no músculo adjacente a ilha. Entretanto, baseado em seus estudos ela pode ser pediculada no
 músculo contralateral a ilha cutânea programada (3). A escolha do retalho abdominal foi baseada no aproveitamento
 da incisão abdominal mediana infraumbilical para esvaziamento pélvico. O desenho da extensão oblíqua do retalho



 possibilita maior quantidade de tecido cutâneo a ser doada. Associado a isso, a característica do reto abdominal de
 ser um músculo extenso, permite maior quantidade de tecido a ser transferido para a área do defeito, dando maior
 proteção às estruturas nobres expostas (Figuras 5 e 6). Como a ilha de pele utilizada situa-se na extremidade distal
 do retalho muscular, evita-se a excisão de fáscia de reto abdominal abaixo da linha arqueada, que é relacionada com
 um maior risco de abaulamento abdominal. O seu desenho em L invertido e o pedículo contralateral permitem um
 arco de rotação mais eficiente.

CONCLUSÃO: Índice

A nova variação de retalho miocutâneo de reto abdominal apresenta-se como uma excelente opção para a cobertura
 de grandes lesões em região inguinal, além de demonstrar a versatilidade do retalho miocutâneo de reto abdominal
 pela possibilidade de variedade nos desenhos.
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IMAGENS:

Figura 1



Marcação do Retalho.

 

Figura 2



Confecção do Retalho.

 

Figura 3



Reparação da parede abdominal.

 

Figura 4



Resultado Final.

 

Figura 5



Seqüela de ressecção de metástase inguinal de CEC de pênis com exposição de enxerto de veia para reconstrução
 arterial.

 

Figura 6



Reconstrução do defeito inguinal com retalho miocutâneo oblíquo superior do reto abdominal.



RECONSTRUÇÃO TOTAL DE PÁLPEBRA INFERIOR COM RETALHO
 TARSOCONJUNTIVAL DE HUGHES.
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INTRODUÇÃO: Índice

A reconstrução de defeitos em plano total da pálpebra inferior tem como princípios a utilização de tecidos de natureza
 semelhante para diminuição de seqüelas funcionais e estéticas (1). O procedimento de Hughes é um método viável,
 em dois tempos principais, já consagrado na reconstrução de defeitos em plano total de pálpebra inferior. O retalho
 tarsoconjuntival foi descrito pela primeira vez por Hughes em 1937 e mostra-se como boa opção para as
 reconstruções das ressecções de espessura total das pálpebras, tendo como grande vantagem a possibilidade de se
 praticar a reconstrução com o próprio tecido palpebral, com morbidade desprezível da área doadora (2). O objetivo
 do presente trabalho é descrever uma série de catorze pacientes com lesões em plano total de pálpebra inferior
 secundárias a ressecção de neoplasias malignas cutâneas não-melanoma e reconstrução com retalho de Hughes.

TÉCNICA: Índice

(Figuras 1 a 6).

Índice

Reconstrução imediata de pálpebra superior após ressecção tumoral de catorze pacientes no período de maio de 2004
 a maio de 2007 no Instituto do Câncer do Ceará com retalho de Hughes.

RESULTADO(S): Índice

O principal tipo histológico foi o carcinoma basocelular, em treze casos e um carcinoma espinocelular. Todos os
 retalhos apresentaram-se completamente viáveis após os dois tempos cirúrgicos. Um paciente apresentou deiscência
 parcial do retalho, que foi ressuturada sob anestesia local e evoluiu sem intercorrências. Três pacientes
 apresentaram retração do retalho, com exposição discreta de esclera, que não afetou a oclusão palpebral. Nenhum



 paciente apresentou entrópio ou ectrópio até o momento. Todos os pacientes apresentaram boa acuidade visual
 após o segundo tempo do procedimento.

DISCUSSÃO: Índice

O câncer de pele não-melanoma continua a ser o mais incidente em nosso país. Embora de baixa letalidade, em
 alguns casos pode levar a deformidade e ulcerações graves, consequentemente onerando os serviços de saúde (3).
 O procedimento de Hughes consiste em um retalho tarsoconjuntival de avanço da pálpebra superior. Permite a
 reconstrução da lamela posterior em defeitos de plano total da pálpebra inferior. Apresenta com principais vantagens
 a reconstrução com tecido semelhante preenchendo as características de lubrificação e proteção da córnea ale de
 levar tarso para promover estabilidade à pálpebra reconstruída (4). A primeira publicação de Hughes foi em 1937. O
 grande problema da técnica original era a morbidade da área doadora: retração e entrópio após a secção do
 pedículo. Hughes publicou uma revisão de detalhes técnicos em 1976 em resposta às críticas sobre os resultados
 pós-operatórios. Ele passou a fazer a incisão transversa através do tarso obliquamente na margem conjuntival da
 pálpebra, o que propiciou maior preservação dos bulbos dos cílios e um retalho mais fino para ser suturado no bordo
 de conjuntiva da pálpebra inferior. Além disto, ele mudou o plano de dissecção, criando um retalho tarsoconjuntival
 verdadeiro: dissecção do tarso separando-o do músculo de Müller e do elevador; dissecção esta que ascendia ao
 longo da placa tarsal até o seu bordo superior. Também eram realizadas incisões verticais lateral e medial para
 facilitar a migração caudal do retalho. Nesta série de casos não observamos entrópio, que atribuímos à técnica
 correta utilizada,mas também ao baixo número de casos e curto seguimento. A escolha do retalho foi feita com base
 no comprimento e na espessura do defeito, que foi em mais 75% e em plano total em todos os casos. Após
 contribuições relevantes (5,6), o retalho tarsoconjuntival de Hughes apresenta-se com a principal opção na
 reconstrução dos graves defeitos da pálpebra inferior.

CONCLUSÃO: Índice

A qualidade dos resultados mantidos durante o período de observação permitiu aos autores concluírem que o método
 é a primeira opção nos defeitos maiores que 50% e em plano total das pálpebras.
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Figura 1



Pré-operatório.

 

Figura 2

Defeito em plano total da pálpebra inferior direita.

 

Figura 3



Retalho tarsoconjuntival transposto.

 

Figura 4

Enxerto de pele total da pálpebra superior contralateral.
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Pós-operatório do 2º tempo. Visão frontal.

 

Figura 6

Pós operatório do 2º tempo. Visão lateral direita.
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DESCRITOR(ES):
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INTRODUÇÃO: Índice

A reconstrução de defeitos em plano total da pálpebra superior tem como objetivos uma perfeita proteção da córnea,
 boa qualidade estética com seqüela aceitável na área doadora em uma pálpebra reconstruída com boa mobilidade
 (1). O procedimento de Cutler-Beard é um método viável, em dois tempos principais, já consagrado na reconstrução
 de defeitos em plano total de pálpebra superior (2). O objetivo do presente trabalho é descrever uma série de nove
 pacientes com lesões em plano total de pálpebra superior secundárias a ressecção de neoplasias malignas cutâneas
 não-melanoma e reconstrução com retalho de Cutler-Beard.

TÉCNICA: Índice

(Figuras 1 a 6).

Índice

Reconstrução imediata de pálpebra superior após ressecção tumoral de nove pacientes no período de março de 2003
 a maio de 2007 no Instituto do Câncer do Ceará com retalho de Cutler-Beard.

RESULTADO(S): Índice

O principal tipo histológico foi o carcinoma basocelular, em oito casos e um carcinoma metatípico. Todos os retalhos
 apresentaram-se completamente viáveis após os dois tempos cirúrgicos. Três pacientes apresentaram ectrópio no
 pós-operatório tardio, que foram corrigidos com enxerto de cartilagem conchal ou cantopexia lateral, não tendo
 apresentado recidivas até o presente momento. Um paciente apresentou retração importante do retalho, com
 exposição de córnea, tendo sido submetido a um segundo procedimento de Cutler-Beard, com boa evolução.
 Nenhum paciente apresentou entrópio até o momento. Todos os pacientes apresentaram boa acuidade visual após o



 segundo tempo do procedimento.

DISCUSSÃO: Índice

O câncer de pele não-melanoma continua a ser o mais incidente em nosso país. Embora de baixa letalidade, em
 alguns casos pode levar a deformidade e ulcerações graves, consequentemente onerando os serviços de saúde (3).
 O procedimento de Cutler-Beard consiste em um retalho cutâneoconjuntival de avanço em plano total da pálpebra
 inferior. Permite a reconstrução da lamela posterior e anterior em defeitos de plano total da pálpebra superior.
 Apresenta com principais vantagens a reconstrução das duas lamelas com tecido semelhante em cor e textura (4). A
 desestabilização da pálpebra inferior levando ao ectrópio e a retração, levando ao entrópio são as principais
 complicações (5). Nesta série de casos não observamos entrópio, que atribuímos ao baixo número de casos e curto
 seguimento. A escolha do retalho foi feita com base no comprimento e na espessura do defeito, que foi em mais
 75% e em plano total em todos os casos. Em três pacientes foi necessária a utilização de retalhos à distância médio-
frontais para reconstrução de outras unidades periorbitais (Figuras 5 e 6).

CONCLUSÃO: Índice

Tendo sido descrito em 1955, o retalho em ponte de Cutler-Beard apresenta-se com a principal opção na
 reconstrução dos graves defeitos da pálpebra superior, tendo tido poucas modificações no decorrer do tempo.
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Caso 1. Defeito.

 

Figura 2



Caso 1. Retalho confeccionado.

 

Figura 3

Caso 1. Resultado tardio.

 

Figura 4



Caso 2. Defeito após retração de primeiro Cutler-Beard.

 

Figura 5

Caso 2. Pré-operatório do 2º tempo.

 

Figura 6



Caso 2 Pós operatório do 2º tempo.
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RESUMO: Índice

O Tema é pouco conhecido. O presente trabalho visa, através das jurisprudências, verificar os motivos das demandas
 jurídicas e seus resultados, para esclarecer a classe médica e evitar que eles se repitam no futuro.

INTRODUÇÃO: Índice

A base do conhecimento médico/jurídico está em rápida e continua expansão, Confirmada pela realização de
 aproximadamente 650.000 publicações biomédicas por ano (MEDLINE/LILACS, 2006) 1 e 94 publicações de erro
 médico em cirurgia plástica. (PUBMED 2006)
 A coleta de dados por consulta eletrônica de protocolo apresenta uma série de vantagens, melhorando a qualidade e
 a confiança dos resultados para os estudos científicos de boa qualidade. Na estatística anual 2006 do Tribunal de
 Justiça do RS encontra-se 14.374 processos sobre Responsabilidade Civil (3,64% do total de todos os processo).

MÉTODO Índice

A primeira etapa do trabalho foi a elaboração do processo de coleta de material nas revistas: LILACS, SCIELO3 e
 MEDLINE utilizando como unitermos: erro cirurgia e plástica. 
 No banco de dados eletrônico http://www.tj.rs.gov.br do Tribunal de Justiça do RS, foram encontrados os casos de
 demandas em cirurgias de abdômen no período de 2000 à 2006. Como critérios de exclusão: Processos em segredo
 de justiça. Contra empresas de Convênio Médico. E sem sentença definitiva.

RESULTADO(S): Índice

9 Cirurgias de abdômen
 5 Perícias favoráveis ao médico
 4 Perícias favoráveis ao paciente
 8 Reclamações de cicatrizes 



 1 Cirurgia de lipo aspiração de abdômen

DISCUSSÃO: Índice

02 - Lipo de abdômen (seroma) 1ª cirurgia externa, na 2ª internada 1 dia (sem seroma). Procedente, paciente não
 foi informada das complicações. Pg: 20 salários mínimos – custas processuais 75% réu + 15% honorários
 advocatícios.
 05 - Mama e abdômen, satisfeita com o abdômen. Condenada Mama.
 12- Pálpebra e abdômen - distensão 3 meses após cirurgia. Cisto de ovário 5kg. Improcedente cisto posterior não
 tem nexo causal.
 22- Abdômen reparadora – Necrose do abdômen, paciente fumante. Procedente, paciente não foi informada dos
 riscos. Pg.R$5.000,00 dano material+ R$20.000,00 dano moral.
 36- Abdômen – na realidade (retirada de lipomas). Improcedente, não foi uma cirurgia de abdômen, técnica correta.
 43- Face e abdômen. Depressão abdômen mais alargamento cicatriz umbigo. Procedente dano estético irreversível.
 Médico pg. 200 salários mínimos.
 54- Mama e abdômen – cicatriz mama e abdômen. Procedente Médico pg. R$4.800,00 corrigidos+50% custas
 processuais.
 70- Nariz e abdômen-cicatriz abdômen (fumante). Procedente, resultados não desejados. Médico pg. 50 salários
 mínimos.

CONCLUSÃO: Índice

Nos casos da cirurgia de abdômen reparadora ou estética, os principais motivos de uma sentença favorável ou
 desfavorável ao médico: depende do laudo pericial, do termo de consentimento informado no prontuário médico e
 relação médica paciente.
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RESUMO: Índice

Abaulamento abdominal após abdominoplastia pode ser um problema em pacientes com fraqueza das estruturas
 fascio-aponeuroticas. A lâmina anterior do reto é feita das aponeuroses dos músculos obliquo externo, obliquo
 interno e transverso, que tem uma orientação mais transversal que vertical (Figura 1). Baseado nesta peculiaridade
 anatômica, o autor sugere que uma sutura vertical incluiria uma maior quantidade de fibras fasciais, portanto seria
 mais resistente a tensão, se comparada com uma sutura horizontal padrão (Figura 2). O objetivo deste estudo é
 comparar estas duas formas de sutura no que diz respeito à quantidade de tensão necessária para rasgar a lamina
 anterior do músculo reto abdominal.
 Quinze cadáveres frescos foram dissecados. O retalho abdominal foi descolado e a lamina anterior do músculo reto
 abdominal foi exposta. Duas linhas verticais laterais a linha Alba foram marcadas 1 cm de cada lado, correspondendo
 aos supostos sítios de plicatura na abdominoplastia. Três níveis abdominais foram avaliados: supra-umbilical (cinco
 centímetros acima do umbigo), umbilical e infra-umbilical (cinco centímetros abaixo do umbigo). Uma sutura simples
 de Nylon “0” orientada vertical ou horizontal foi ancorada nos três níveis descritos da lamina anterior da aponeurose
 do músculo reto abdominal, em cada lado, randomicamente (Figura 3). As suturas foram conectadas a um
 dinamômetro. O aparelho foi puxado medialmente em direção a linha Alba ate o rompimento da aponeurose e uma
 medida em Kilogramas-força foi registrada (Figura 4). 

 A media de força necessária para rasgar a lamina anterior do músculo reto abdominal com uma sutura de orientação
 vertical foi maior (54.57± 17.84 Kgf), se comparada à sutura de orientação transversal (36.04± 14.77 Kgf). Esta
 diferença se manteve significante (p<0, 0001) em todos os níveis testados no abdômen (Tabela 1).
 Este estudo mostrou que a sutura na direção vertical e mais resistente que a sutura na direção horizontal,
 provavelmente devido à orientação anatômica mais transversal das fibras da lamina anterior da aponeurose do
 músculo reto abdominal. A orientação destas fibras faria com que uma sutura vertical incluísse maior quantidade de
 fibras fasciais que uma sutura horizontal. Embora abaulamentos não sejam comuns na abdominoplastia, pacientes



 com historia de fraqueza abdominal podem ser mais susceptíveis a deiscência da plicatura abdominal. Como
 dificuldades técnicas são similares nas duas técnicas de sutura, o autor sugere que a sutura vertical seja preferida
 em relação à sutura horizontal.

REFERÊNCIA(S) BIBLIOGRÁFICA(S) OU BIBLIOGRAFIA: Índice

1. Ceydeli A, Rucinski J, Wise L. Finding the Best Abdominal Closure: An Evidence-based Review of the Literature.
 Current Surgery 2005;62:220-225. 
 2. Niggebrugge AH, Trimbos JB, Hermans J, Steup WH, Van de Velde CJ. Influence of abdominal wound closure
 technique on complications after surgery: a randomized study. Lancet. 1999;353:1563-1567.
 3. Riou JP, Cohen JR, Johnson H. Factors influencing wound dehiscence. Am J Surg. 1992;163:324-330. 
 4. Poole GV. Mechanical factors in abdominal wound closure: the prevention of fascial dehiscence. Surgery.
 1985;97:631-639. 
 5. Richards PC, Balch CM, Aldrete JS. Abdominal wound closure. A randomized prospective study of 571 patients
 comparing continuous vs. interrupted suture techniques. Ann Surg. 1983;197:238-243. 

 

IMAGENS:

Figura 1

Tabela 1 – Quantidade de forca necessária para rasgar a lamina anterior do músculo reto abdominal nos diferentes
 níveis testados.

 

Figura 2

Figura 1 – Orientação dos músculos obliquo externo (esquerdo), obliquo interno (centro) e transverso (direita). Seta
 vermelha indica a direção das fibras das aponeuroses.



 

Figura 3

Figura 2 – A – Representação da sutura de orientação vertical na aponeurose do reto; B – Representação da sutura
 de orientação horizontal na aponeurose do reto.

 

Figura 4



Figura 3 – Abdômen do cadáver dissecado mostrando sutura de Nylon 0 em cada nível abdominal: supra-umbilical,
 umbilical e infra-umbilical. As suturas a esquerda são de direção horizontal e a direita de direção vertical.
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Figura 4 – Dinamômetro conectado a sutura de orientação horizontal, sendo puxado ate o rompimento da aponeurose
 do reto.
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INTRODUÇÃO: Índice

O resurfacing com laser de CO2 é um procedimento estético já estabelecido no tratamento do fotoenvelhecimento
 facial e da seqüela de acne. O tratamento oclusivo tem sido preferido por permitir epitelização precoce, proteção da
 ferida e menor dor no pós-operatório. As principais desvantagens descritas são o deslocamento do curativo, a
 necessidade de reaplicação, dificuldade na aplicação, custo elevado e a incapacidade de vigilância da evolução da
 ferida. Recentemente aprovado pela ANVISA (2004), o curativo de celulose foi foco de estudo no tratamento de
 ferida de espessura parcial em pacientes queimados, com bons resultados. O objetivo deste estudo é avaliar o
 curativo de celulose em uma série de pacientes submetidos a tratamento estético com laser de CO2 pela Disciplina
 de Cirurgia Plástica do HC-FMUSP

MÉTODO Índice

Oito pacientes (um homem e sete mulheres) foram tratados com laser pulsado de CO2, cujo comprimento de onda de
 emissão é de 10.600nm (modelo Paragon, Laser Sonics-Heraus Surgical, Milpitas – Califórnia, EUA), de 2004 a 2007,
 no Hospital das Clínicas da FMUSP. Pacientes com rítides profundas decorrentes de fotoenvelhecimento (Glogau 4)
 ou seqüela grave de acne foram incluídos no estudo. Pacientes com classificação de Fitzpatrick V e VI foram
 excluídos. A idade média foi de 52,2 anos. Após o tratamento, realizado sob anestesia geral, o curativo foi aplicado
 sobre a ferida sem deixar área exposta, e umedecido com solução fisiológica. O tempo de queda do curativo, tempo
 de edema, necessidade de complementação, complicações, tempo de eritema e dor foram avaliados.

RESULTADO(S): Índice

Em todos os casos, houve queda precoce parcial do curativo antes da epitelização completa, em área média de
 19,1% ±45,96 da área coberta. O tempo de epitelização teve média de 8,5 ±2,82 dias. A média do tempo de edema
 e do tempo de eritema foi de 2,5 ±1,41 dias e 4,8 ±2,12 meses, respectivamente. Os pacientes referiram dor de
 intensidade leve nas regiões que evoluíram com queda precoce do curativo Um paciente evoluiu com cicatriz



 hipertrófica na região do mento, onde houve queda precoce do curativo, necessitando exérese cirúrgica posterior.

DISCUSSÃO: Índice

Apesar da preferência pelo tratamento ocluído da ferida pós laser de CO2, muitos curativos atualmente testados
 ainda apresentam desvantagens. Nesta série clínica de pacientes submetidos a laser de co2 e tratados com esta
 película biológica, o Veloderm se mostrou de simples manuseio e com boa aderência ao leito da ferida. O tempo de
 cicatrização da ferida e o tempo de eritema com o uso do Veloderm foi adequado quando comparado à média
 alcançada com utilização de outros curativos. O biofilme ofereceu como vantagens controle álgico satisfatório. A
 transparência do filme permite acompanhamento do processo de cicatrização e drenagem de eventuais bolhas de
 secreção.

CONCLUSÃO: Índice

Os benefícios observados com a utilização do biofilme testado permitiram aos autores considerar o Veloderm sua
 opção de escolha para o tratamento da ferida pós-laser de CO2 no momento presente. Entretanto, estudos
 comparativos com maior número de casos ainda devem ser realizados para melhor avaliar a evolução dos curativos
 oclusivos após procedimentos esfoliativos tais como o laser de CO2.
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Os benefícios observados com a utilização do biofilme testado permitiram aos autores considerar o Veloderm sua
 opção de escolha para o tratamento da ferida pós-laser de CO2 no momento presente. Entretanto, estudos
 comparativos com maior número de casos ainda devem ser realizados para melhor avaliar a evolução dos curativos
 oclusivos após procedimentos esfoliativos tais como o laser de CO2.
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Caso clinico: Paciente com ritides profundas submetida ao resurfacing com laser Co2 tratada com Veloderm. A- Pré
 procedimento. B – Pos procedimento. C- Aplicação do biofilme após uso do Laser Co2. D- 5º.dia pos procedimento,
 nota-se algumas áreas já epitelizadas onde houve queda espontânea do curativo



ANÁLISE RETROSPECTIVA DE DOIS ANOS DO SERVIÇO DE QUEIMADOS DO
 HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP

|  INTRODUÇÃO  |  MÉTODO  |  RESULTADOS  |  CONCLUSÃO  |  BIBLIOGRAFIA  |

AUTOR:

ALLYSSON DOI

ENDEREÇO DO AUTOR:

Av. Maestro Vila Lobos, 843 Vila Gustavo – São Paulo / SP CEP: 02266-001 Tel: (11) 96513989 e-mail:
 allysson79@yahoo.com.br

CO-AUTORES:

CARLOS HENRIQUE CHIRNEV FELÍCIO
ANDRÉ OLIVEIRA PAGGIARO
DAVI SOUZA GOMEZ
MARCUS CASTRO FERREIRA

INSTITUIÇÃO:

TRABALHO REALIZADO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO
 PAULO - SERVIÇO DE CIRURGIA PLÁSTICA E QUEIMADURAS – HC FMUSP

DESCRITOR(ES):

QUEIMADO, PELE, HOMEOSTASE

INTRODUÇÃO: Índice

A queimadura compromete a integridade funcional da pele, responsável pela homeostase hidroeletrolítica, controle da
 temperatura interna, flexibilidade e lubrificação da superfície corporal. As queimaduras representam uma grande
 agressão ao organismo, acarretando em graves conseqüências sistêmicas e locais para o paciente, muitas vezes,
 com seqüelas físicas e psíquicas irreparáveis. Não devem ser ignoradas as repercussões financeiras das
 queimaduras, uma vez que grande parte das vítimas estão em idade economicamente ativa e necessitam tratamento
 geralmente prolongado, freqüentemente suporte intensivo e invariavelmente equipe multidisciplinar.

MÉTODO Índice

Foram revisados os prontuários de pacientes internados na enfermaria ou UTI do serviço de queimados do HC-FMUSP
 no período de janeiro de 2002 a janeiro de 2004, o que resultou num total de 202 pacientes, excluído-se 9
 prontuários por ausência de informações essenciais para a análise.

RESULTADO(S): Índice

Encontrou-se predomínio de pessoas jovens entre as admitidas, com uma média de idade de 30 anos (21 dias - 76
 anos). Do total de pacientes, 120 (62,18%) pertenciam ao sexo masculino e 73 (37,82%) ao sexo feminino;
 171(88,60%) dos ocorridos foram classificados como acidentais, 22 (11,40%) intencionais, sendo 12(6,22%)
 criminosas e 10(5,18%) tentativas de suicídio. 
 Verificou-se 12 casos de lesão inalatória, destes, 11(91,67%) apresentaram necessidade de IOT e 6 (50%)
 evoluíram a óbito.O tempo de internação médio foi de 26 dias (1–120 dias), sendo que 57 (29,53%) pacientes
 necessitaram leitos em unidade de tratamento intensivo.



 Observamos evolução para óbito em 20 pacientes (10,36 %), os quais apresentavam de superfície corpórea
 queimada variando de 6% a 86%, demonstrando forte relação entre a superfície queimada e mortalidade. Do total
 de pacientes, 114 (59,06%) tiveram indicação cirúrgica com enxertia de pele. 

CONCLUSÃO: Índice

Observa-se que as queimaduras continuam sendo um problema de saúde pública, apesar de estarem em declínio nas
 últimas duas décadas. Em nosso estudo, como na literatura observamos que as queimaduras são lesões que atingem
 tipicamente jovens do sexo masculino e na idade reprodutiva. Em relação a gravidade das lesões, deve-se analisar
 diversos fatores como o tamanho e profundidade de da queimadura, idade do paciente, comorbidades, traumas
 associados e uma das grandes causas de aumento de morbomortalidade é a lesão inalatória,(50% de óbitos), além
 da necessidade de IOT e tratamento em UTI. O tratamento padrão de queimados continua sendo curativos locais
 com antibioticoterapia tópica e enxertia de pele parcial em áreas sem reepitelização espontânea ou áreas nobres
 onde não se quer cicatrização hipertrófica ou nenhum défcit funcional.
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INTRODUÇÃO: Índice

O umbigo é essencial para a aparência estética do abdome, ajudando a definir a sua linha mediana. Quando mal
 posicionado ou com formato anormal pode chamar uma atenção inadequada a região central do abdome. Em
 indivíduos jovens o umbigo é geralmente achatado e orientado verticalmente, aprofundando-se no sentido da sua
 haste, devido ao tecido subcutâneo presente ao seu redor, apresentando ainda uma prega discreta na sua
 extremidade superior. Estudos tem mostrado que um umbigo delicado, jovem, feminino e atrativo, tende a ter um
 formato pequeno, orientado verticalmente na linha mediana e também com uma prega superior, deixando a
 aparência abdominal mais graciosa. As características estéticas a serem consideradas na umbilicoplastia incluem a
 posição, profundidade, formato, tamanho e posição da cicatriz. Tentativas devem ser feitas para evitar complicações
 como estenose umbilical, hiperpigmentação ou mal posicionamento cicatricial, desvio da linha mediana e tamanho
 desproporcional. Criar um umbigo de aparência juvenil fazendo parte de uma abdominoplastia realça o resultado
 global da cirurgia do abdome.

OBJETIVO: Índice

Apresentar uma técnica de reimplantação umbilical que crie uma cicatriz umbilical mais harmônica e natural.

MATERIAL E MÉTODO Índice

a umbilicoplastia foi realizada em todos 41 pacientes submetidos a lipoabdominoplastia no período de junho de 2005
 a março de 2007. A incisão periumbilical foi feita de forma fusiforme e orientada verticalmente. Após a plicatura das
 aponeuroses dos músculos retos abdominais, fixou-se o umbigo a aponeurose com Nylon 4-0 em 4 pontos cardeais.
 Após a ressecção dos excedentes do retalho abdominal, marcou-se a nova posição umbilical. Cuidado foi tomado
 para posicionar o umbigo na linha mediana e ligeiramente mais superior (1 a 1,5 cm) a projeção da cicatriz umbilical
 fixada a aponeurose. O retalho foi incisado de forma biselada para dentro da incisão, deixando a pele do retalho
 periumbilical mais fina. A ressecção do tecido subcutâneo foi feita de maneira perpendicular a pele em toda a sua
 extensão. O umbigo foi suturado ao retalho com pontos em “U” (Perseu) com Nylon 5-0. Ao final da cirurgia foi feito
 curativo compressivo na região. Após 14 dias retirou-se os pontos e todos os pacientes foram orientados a usar um
 molde umbilical durante 3 meses.

RESULTADO(S): Índice



Não houve nenhuma cicatriz hipertrófica, queloidiana ou hiperpigmentada. O tamanho umbilical e a profundidade
 foram adequados para todas as pacientes. Todas as cicatrizes umbilicais ficaram bem posicionadas e não houve
 desvio umbilical da linha mediana. Houve 2 casos de estenose umbilical. Não houve necrose umbilical. Em 3 casos
 ocorreu epidermólise parcial da cicatriz umbilical.

DISCUSSÃO: Índice

A ausência de tensão excessiva e compressão contínua da cicatriz após a cirúrgica, provavelmente tenha colaborado
 para ausência de cicatrizes inestéticas. Os pacientes que tiveram estenose umbilical, tiveram epidermólise
 segmentar do umbigo e foram displicentes ao uso do molde durante os 3 primeiros meses.

CONCLUSÃO: Índice

Esta técnica é simples, presumível e segue todas as considerações para criar uma aparência jovial ao umbigo e uma
 cicatriz mais imperceptível.
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Pós operatório com boa qualidade das cicatrizes
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Marcação umbilical e incisão biselada
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Incisão biselada da pele; B- ressecção perpendicular com tesoura do subcutâneo; C- vista interna do retalho
 periumbilical
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INTRODUÇÃO: Índice

O retalho desenvolvido por Littler é um retalho neurovascular entre quirodáctilos utilizado para cobertura de defeitos
 onde o retorno da sensibilidade é importante1. O PSSD (Pressure-Specified Sensory Device) tem sido utilizado para
 avaliação de neuropatia em diabéticos e da área doadora do retalho de Littler1,2,3. O objetivo do estudo foi avaliar
 evolutivamente o retalho de Littler após 1 ano com o PSSD.

MATERIAL E MÉTODO Índice

Realizado estudo de três casos com coleta prospectiva dos dados de pacientes submetidos ao retalho de Littler no
 Hospital Brigadeiro –SP no ano de 2006, com avaliação da sensibilidade após 1 ano de seguimento (2007) no
 Hospital das Clinicas (FMUSP) através do PSSD que utiliza como critérios de comparação 1 e 2 pontos de
 discriminação estática e dinâmica, comparando o retalho Littler com a sensibilidade do 4  Quirodáctilo esquerdo
 (contralateral).

RESULTADO(S): Índice

Dois pacientes apresentaram lesão no 1  Quirodáctilo direito e um paciente lesão no 3  Quirodáctilo direito, com
 realização do retalho Littler para cobertura das lesões a partir do 4  Quirodáctilo direito face lateral a nível da
 falange média e distal. A idade dos pacientes avaliados foi de 19,20 e 26 anos, todos do sexo masculino. Tempo
 médio de internação foi de 4 dias. O tamanho do retalho variou de 0,7cm X 1,5 cm, 1,3 cm X 3,0 cm e 2 cm X 3,5
 cm. O nível de satisfação segundo os pacientes foi de 50%, 50% e 96% respectivamente. Dois pacientes continuam
 a mesma função no trabalho e o paciente com lesão no 3  Quirodáctilo direito mudou de função por apresentar
 retração cicatricial da mão direita não relacionado à cirurgia realizada. Quanto ao teste de sensibilidade os pacientes
 apresentaram piora da discriminação tanto estática quanto dinâmica utilizando um ou dois pontos na área do Littler



 em relação ao do 4  Quirodáctilo esquerdo face lateral (mão contralateral) que foi a área utilizada para realizar o
 Littler na mão direita.

DISCUSSÃO: Índice

Os pacientes com melhor evolução da sensibilidade referiram utilizar mais a mão (mesmo todos sendo destros). O
 retalho de Littler é um retalho com a permanência do pedículo neurovascular e mesmo assim houve perda da
 sensibilidade com a transferência para outro quirodáctilo1,2. A retração cicatricial, processo inflamatório, menor
 utilização de da área dedo receptor, trauma da mão afetada, seqüelas adicionais ao membro, poderiam explicar
 parcialmente a redução da sensibilidade1,2,3. Mesmo com a perda da sensibilidade foram satisfatórios os resultados
 com retorno dos pacientes as atividades sem perda da capacidade de produção e a utilização do PSSD nesses
 pacientes pôde auxiliar na avaliação da evolução da sensibilidade desse tipo de retalho e precisar melhor o tempo de
 recuperação do paciente.

CONCLUSÃO: Índice

A utilização do PSSD é um método útil de avaliação do retalho de Littler e área doadora, pois acrescenta, na
 avaliação subjetiva da sensibilidade, medidas objetivas que tornam factível o acompanhamento da evolução
 possibilitando comparações com decorrer do tempo.
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INTRODUÇÃO: Índice

quelóides são falhas de cicatrização em que há deposição em excesso de colágeno na cicatriz. Apesar da causa ainda
 não ser estabelecida, sabe-se que em algumas áreas do corpo como orelhas, área pré-esternal e pescoço são mais
 suscetíveis ao seu desenvolvimento. A formação de quelóides é rara nas porções distais dos membros,
 especialmente na palma da mão e na sola dos pés. Aqui relatamos um raro caso de quelóide recidivante em palma
 da mão.

RELATO: Índice

paciente do sexo feminino de 33 anos, parda, vítima de acidente automobilístico há 7 anos, onde sofreu abrasão em
 face palmar da mão esquerda. Na ocasião, não foi realizado nenhum procedimento cirúrgico, e a ferida foi tratada
 apenas com curativo. Evoluiu com quelóide em palma da mão, sendo então atendida no Ambulatório de Seqüelas de
 Queimaduras do Departamento de Cirurgia Plástica do HC/FMUSP. Em maio de 2001 foi submetida a exérese de
 quelóide e enxertia de pele parcial, tendo como área doadora o cavo plantar esquerdo. Após a cirurgia, que ocorreu
 sem intercorrências, foram utilizados: malha compressiva, placa de silicone e órtese na palma da mão. Em
 novembro do mesmo ano, a paciente evoluiu com quelóide da área doadora, sendo tratada com infiltração de
 Triancinolona intra-lesional e malha compressiva, com regressão satisfatória. No entanto, a palma da mão voltou a
 apresentar cicatrização patológica, sendo necessário novamente o uso de corticóide intra-lesional em janeiro de
 2002 com melhora parcial. A paciente perdeu seguimento após a aplicação, retornando o acompanhamento
 ambulatorial em 2005. Em 2006, foi submetida a nova ressecção da cicatriz queloidiana e enxertia de pele total,
 sendo o braço esquerdo a área doadora. O enxerto apresentou algumas perdas, porém não foi necessário re-
operação. Utilizou novamente a malha compressiva e a placa de silicone, porém, voltou novamente a apresentar
 quelóide na área enxertada. Em julho de 2007 foi novamente operada com ressecção de quelóide tendo sido
 utilizada a região inguinal como área doadora. Até o presente momento encontra-se sem recidiva.



DISCUSSÃO: Índice

quelóide em palma mão é raro, tendo sido descritos poucos casos. Em nosso levantamento bibliográfico da literatura
 foram encontrados apenas 4 relatos de casos de quelóides em mãos: 1 após extração de dedos supranumerários, 1
 em liberação de sindactilia, um após tratamento de doença de Dupuytren e 1 em uma paciente que sofreu uma
 laceração na mão e já tinha tratado vários quelóides em membro superior. O tratamento adjuvante com injeções
 intra-lesionais de corticosteróides, o uso de malha compressiva e de placas de silicone além da órtese se faz
 necessário, bem como a radioterapia quando possível.
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INTRODUÇÃO: Índice

A Reconstrução de orelha desde os tempos mais remotos, impõe até os dias atuais, um desafio constante ao cirurgião
 plástico moderno, em virtude do alto índice de complicações e resultados insatisfatórios.

MATERIAL E MÉTODO Índice

Relato de 3 casos de Reconstrução de Orelha realizados no Serviço de Cirurgia Plástica do Hospital do Andaraí,
 durante um período de 14 meses. Caso 1: Paciente 21 anos, masculino vítima de agressão física aos 13 anos, com
 dismorfismo auricular E, onde foi realizado enxerto de cartilagem conchal. Caso 2: Paciente 52 anos , masculino,
 vítima de atropelamento há 8 anos com deformidade do terço superior da orelha esquerda, onde se realizou enxertia
 de cartilagem conchal para definição de hélix . Caso 3: Paciente 70 anos, diabético, feminino, vítima de mordedura
 canina com perda segmentar condro-cutânea de orelha esquerda. Foram realizados 5 tempos cirúrgicos que
 consistiram em invaginação da cartilagem auricular, confecção de cartilagem costal e enxerto cutâneo para
 cobertura de área cruenta retroauricular.

RESULTADO(S): Índice

Os Paciente aqui apresentados não tiveram graves complicações cirúrgicas, e permanecem sendo acompanhados
 regularmente no nosso ambulatório,exibindo resultado cirúrgico gratificante.

CONCLUSÃO: Índice

A reconstrução auricular é um capítulo ainda trabalhoso para o cirurgião plástico que lida com este tipo de problema.
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INTRODUÇÃO: Índice

queimadura é um problema social enfrentado diuturnamente nos serviços de cirurgia plástica. Nas últimas décadas a
 melhoria do tratamento da lesão aguda fez com que a mortalidade diminuísse e consequentemente aumentasse a
 incidência de seqüelas de queimaduras. Para compreendermos mais sobre a nossa população de pacientes,
 organizamos uma ficha de atendimento com o intuito de analisar a epidemiologia das queimaduras e seqüelas que
 estas deixaram nesta população de pacientes.

OBJETIVO: Índice

analisar a epidemiologia das queimaduras e suas sequelas em 100 casos em atendimento no ambulatório de
 queimaduras do HCFMUSP.

MATERIAL E MÉTODO Índice

o universo de pacientes em atendimento no ambulatório de sequelas de queimaduras é de 640, destes 100 foram
 analisados e seus dados tabulados.
 Foram analisados os seguintes dados: idade, sexo, causa da queimadura, local do 1o atendimento, cirurgias na fase
 aguda, número de cirurgias da fase aguda, áreas doadoras e receptoras de enxertos, seqüelas nas áreas doadoras,
 uso de malha compressiva, tempo de atendimento, tipo das seqüelas, classificação em 4 graus de gravidade do
 aspecto funcional e estético, tipo do seguimento do paciente, programação cirúrgica.

RESULTADO(S): Índice



a predominância foi do sexo feminino, a faixa etária de maior ocorrência foi a pediátrica, que constituiu parte
 significativa dos casos. As etiologias mais predominantes das queimaduras foram: combustão por álcool e escaldo
 por líquidos quentes, principalmente água. O local do primeiro atendimento foi feito principalmente em hospitais
 não-ligados ao HCFMUSP. A imensa maioria dos pacientes não foi submetida a cirurgias na fase aguda, tendo
 recebido apenas tratamento de suporte no período. A área doadora predominante foi a face anterior das coxas
 direita e esquerda.

DISCUSSÃO: Índice

o que observamos em nossa população é que a grande maioria de seqüelas poderia ser, se não evitadas, pelo menos
 minimizadas. Para isto deveria haver maior intensificação das campanhas de prevenção das queimaduras, assim
 como proibição definitiva da venda de álcool líquido com teor alcoólico acima de 46o. Além disso, mudar a forma do
 atendimento da fase aguda dando preferência por se realizar enxertia de pele em queimaduras de 2o grau ao invés
 de se deixar curar espontaneamente. Podemos ainda acrescentar a importância da malha compressiva na
 contribuição para melhor evolução do aspecto final das queimaduras.
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INTRODUÇÃO: Índice

Quando iniciei a especialidade, sob a direção do Prof. Virmar, desenvolvi uma perspectiva das mamas com a paciente
 em posição horizontal sobre a mesa de operação. Isto porque já havíamos marcado previamente no quarto, em
 posição ortostática e na posição horizontal. Nesta última posição é fundamental que os braços abduzidos formem
 ângulo sempre menor que 90º, evitando assim lesão do plexo braquial.
 Um dos fatores mais importantes que interferem no tamanho, na densidade e na forma das mamas é a obesidade. À
 medida que as mulheres aumentam de peso, suas mamas se tornam pendulares e mais maciças. Nesta fase, o
 cirurgião possivelmente encontrará dificuldades no exame clinico, diminuindo a possibilidade de se encontrar alguns
 tipos de patologias.
 Irrigação Sanguínea – É feita principalmente por três vias: artéria mamária lateral, artéria mamária interna e ramos
 anteriores e laterais das artérias intercostais.
 Drenagem Venosa – A mama é provida de sistema superficial e profundo de drenagem venosa. O sistema superficial
 constitui em transversal e longitudinal, que desemboca na veia toráxica interna e nas veias do pescoço. Já o sistema
 profundo drena para veias tributárias perfurantes da veia toráxica interna, para veia axilar e para as intercostais.

TÉCNICA: Índice

Bem distante citamos Gaillard (1892). Todavia Ariê (1957), Pitanguy (1960) e Strombeck (1960), foram para todos
 nós os grandes mestres que até hoje estão bem atualizados.

MÉTODO Índice

Marcação da Mama – No quarto da paciente, marcamos um ponto no centro da fúrcula esternal e mais dois pontos
 nas hemi-clavículas de aproximadamente 8 cm do centro, bilateralmente.
 Marcamos também um ponto no centro, terço distal do esterno entre as duas mamas. Em seguida, traçamos uma
 linha a partir da hemi-clavícula ao centro da mama menor seguindo até o pólo inferior da mama.
 Mais adiante, marcamos um ponto no pólo superior da mama aproximadamente ao nível do terço médio do braço,
 com uma variante de 19 a 21cm, sendo este o ponto (A). Lateralmente ao CAM, com 8 a 10 cm de extensão
 marcamos o ponto (B). Imediatamente após, com o compasso no ponto (B) e na linha traçada a partir da hemi –
 clavícula, transferimos medialmente marcando o ponto (C), formando um triângulo geralmente isóscele com a
 paciente sentada em ângulo reto no leito transferimos estas medidas para mama aposta, via de regra maior ou mais
 ptosada. Posteriormente, com a paciente em posição horizontal no leito, traçamos uma linha um pouco acima do
 sulco submamário, medialmente marcamos o ponto (D), lateralmente marcamos o ponto (E). A paciente, então, é
 transportada para o Centro Cirúrgico e permanece totalmente na horizontal, de modo a evitar a hipoxia no ato
 operatório.

MÉTODO Índice

Com o arelótomo, marcamos o novo diâmetro das aréolas bilateralmente. A incisão é feita com bisturi lâmina 15,
 avivando as marcações. Em seguida, realizamos a manobra de Franz Bisel para decorticação periareolar bilateral.



 Colocamos então, uma compressa embebida em soro gelado sobre a mama aposta. Utilizamos pinça de Allis no
 ponto (A) e no derma da região supra areolar, tracionando para cima visando uma melhor conificação da mama.
 Com bisturi lâmina 22, aprofundamos a incisão a partir das linhas BE, CD e DE, retiramos uma cunha preservando os
 pilares medial e lateral, na profundidade chegamos à aponeurose do músculo grande peitoral. Hemostasia rigorosa
 deve ser realizada sempre que necessária. A pesagem da peça mostra-se fundamental. Mais a frente, com a tesoura
 de Metzembaum, pinças de Allis já citadas e no ponto (B) e (C), divulcionamos a região sub-dérmica ate o ponto (A).
 Incisamos no derme a partir do ponto (B) ao (A) e (C) ao (A), permanecendo um pedículo dermo – gorduroso de
 forma a preservar o CAM. Hemostasia delicada. Daí em diante, com uma divulsão acima do ponto (A) e manobra
 digital, conseguimos um espaço para melhor ascensão do CAM. Hemostasia leve. A 3 cm do ponto (A), passamos um
 fio mononylon (3.0) até o derma do pólo superior do CAM, voltando a pele que servirá como reparo na fixação do
 complexo aréolo mamilar. Com fio (3.0), aproximamos os pontos (A), (B) e (C). Posteriormente, com fio
 polipropileno (0) plicamos os pilares até o periósteo costal acima 7 a 9 cm do sulco sub – mamário, preenchendo o
 colo, colocamos dreno de sucção e completamos a sutura de reparo no sulco sub – mamário com fio (3.0).
 Após a primeira mama totalmente montada, passamos para a mama oposta e realizamos o mesmo procedimento,
 com pesagem da peça para uma melhor simetria. Todo material retirado e encaminhado a histopatologia.
 Mais adiante, sutura do derma profundo com fio mononylon incolor (4.0). Sutura vertical da pele com fio mononylon
 (5.0) pontos em “U”. Sutura do sulco sub – mamário com fio (3.0) intra – dérmico continuo e fixação do dreno.
 Marcação rigorosa do círculo a ser decorticado para fixação das aréolas. Hemostasia minuciosa. Sutura dos pontos
 cardiais com fio (5.0) em “U”. Sutura intra-dérmica contínua unindo os quadrantes corn fio mononylon (4.0).
 Curativo oclusivo e compressivo corn pomada, gazes, micropore e sutia modelador. Os drenos sao retirados no dia
 seguinte.
 Na segunda semana, retirada dos pontos das areolas. Na terceira semana, retirada dos pontos da cicatriz vertical e
 sulco sub – mamario.

CONCLUSÃO: Índice

Observamos que as tecnicas de Arie, Pitanguy e $trombeck consistem em soluqoes simples e praticas que colaboram
 decisivamente para resultados esteticos que a todos satisfaqam.
 Visao artistica do cirurgiao e auto-estima de suas pacientes.
 Usando este conjunto de procedimentos, estaremos capazes de reconstruir mamas bern conificadas e um
 posicionamento natural das areolas.
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