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EDITORIAL

DEZ ANOS DEPOIS

As Jornadas SuIBrasileiras de Cirurgia Plástica completaram 10 anos em março
de 1994. Uma década de dedicação de 3 grupos de abnegados cirurgiões plásticos - Gaú-
chos, Catarinenses e Paranaenses - que dedicaram pedaços de suas vidas para o engran-
decimento da Cirurgia Plástica deste nosso Sul-Maravilha.

1- Florianópolis de 28 a 31 de mar o de 1984. (Microcirurgia I).
11- Curitiba de 11 a 15 de junho de 1985.
III - Porto Alegre de 12 a 15 de junho de 1986.
IV - Foz do Iguaçu de 11 a 13 de abril de 1987.
V - Florianópolis de 24 a 27 de março de 1988. (Microcirurgia 11).
VI - Porto Alegre de 1 a 3 de junho de 1989.
VII - CUritiba de 16 a 18 de agosto de 1990.
VIII - ltapema de 14 a 16 de março de 1991. (Microcirurgia III).
IX - Gramado de 18 a 20 de junho de 1993.
X - Florianópolis de 8 a 9 de abril de 1994. (Microcirurgia IV).
Em 1992 não houve Jornada SuIBrasileira, tendo em vista o XXIX e o XXX

Congresso Brasileiro de Cirurgia Plástica terem sido realizados, respectivamente, em
Porto Alegre e CUritiba.

Não foi por acaso que esta distribuição harmônica - 3 eventos em cada estado - tenha
ocorrido. Nem por acaso que ao menos um evento de cada estado tenha se realizado fora da
capital (Foz do Iguaçu, ltapema e Gramado). Isto ratifica o espírito solidário e empreendedor
dos SuIBrasileiros. Para corroborar este espírito, lembramos que sempre tivemos como vice-
presidentes de cada Jornada os presidentes das duas outras regionais vizinhas.

Difícil citar nomes e instituções sem os quais seria impossível a realização da I (Ho-
tel Maria do Mar); da V (Hotel CastetMar); da VIII (Hotel Plaza ltapema) e agora da X (Ho-
tel Diplomata) Jornadas SuIBrasileiras de Cirurgia Plástica. Evidentemente que a coordena-
ção sempre foi feita pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), mais recentemen-
te Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Estética e Reconstrutiva (SBCPER).

Nestes 4 eventos sempre contamos com a incansável colaboração da Associação
Catarinense de Medicina (ACM) que, além de serviços administrativos, editou em 1984
o Livro de Anais (quem não lembra ?), com enorme prejuízo e, em 1988, editou os Ca-
dernos de Resumos. Agora, em 1994, editou o Suplemento 1 do volume 23 (1994) dos
ARQUIVOS CATARINENSES DE MEDICINA (IMLA - Index Médico Latino-Ameri-
cano - e LILACS - Literatura Latino-Americana em Ciências da Saúde).

O CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) sempre
cooperou de forma palpável na realização dos eventos paralelos MICROORURGIA EXPE-
RIMENTAL BRASILEIRA I, 11,III e IV, respectivamente em 1984,1988,1991 e 1994.

A UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina), Instituição Federal de Ensino
Superior, através do Departamento de Clínica Cirúrgica (Núcleo de Cirurgia Plástica do
Hospital Universitário [NCP\HU\UFSC] e laboratório de Técnica Operatória e Cirurgia
Experimental [TOCE]), deixou clara sua intenção de enaltecer a Cirurgia Plástica Catari-
nense, tanto clínica quanto experimental.

Citar os colegas é uma tarefa bem mais difícil. Somos hoje 30 cirurgiões plásti-
cos em Santa Catarina (10 titulares). Evidentemente que alguns são especiais, a começar
pelo meu sócio Dr.Alfredo Spautz Granemann - Comissão Social (Presidente da V. Jor-
nada em 1988); Prof. Titular Dr.Rodrigo d'Eça Neves - Comissão Científica (Presidente
da I. Jornada em 1984); Dr. lberê Pires Condeixa - Comissão de Divulgação (Presidente
da VIII. Jornada em 1991); Dr. João Francisco do Valle Pereira - Comissão de Esportes
(Presidente local do XXVIII Congresso Brasileiro de Cirurgia Plástica em Blumenau -
1988); Dr.lzaltino Vargas da Silva - Comissão de Recepção; Dr.Walmor Elpo - Comis-
são de Recursos áudio-visuais; Dr.Manoel Maria Barcellos da Rosa - Tesoureiro;
Dr.Marco Antônio Cavalcanti - Secretário; Dra.Stella Crescenti Abdalla - Comissão Editorial
e, finalmente, também meu sócio, Dr.Osvaldo João Pereira Filho, representante da ACM.

Nossos convidados estrangeiros: Prof. Philippe Pellerin - Université de Lille -
(França); Prof. Harry Moon e Dr.Ronaldo Carneiro da Cleveland Foudation (USA);
Dr.Gregory Keller (SI. Barbara - USA) e Dr.Heraldo Rosini (Salta-Argentina) enobre-
cem Florianópolis com suas presenças.

Nossas homenagens ao Prof. Dr. Raul Loeb (Presidente de Honra) e a Sra. Vera
Estima (representante das mulheres dos Cirurgiões Plásticos Brasileiros), e a homena-
gem póstuma ao Dr. Vinícios Farias, estão transcritas na página 6 pelo Prof. Titular Dr.
Rodrigo d'Eça Neves.

Estes 75 trabalhos apresentados na X. Jornada SulBrasileira de Cirurgia Plástica
e publicados neste Suplemento 1 do volume 23 (1994) dos ARQUIVOS CATARINEN-
SES DE MEDICINA são o testemunho da pujança da Cirurgia Plástica Brasileira.

Finalizando gostaria de deixar meus agradecimentos e uma mensagem a todos os
participantes e colaboradores desta Jornada:

"La vie c'est une seule. Pas d'economie, surtout pas de gaspillage".
(A vida é uma só. Nada de economia, sobretudo nada de desperdício.)

Bons Ventos! Jorge Bins E/y
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MENSAGEM DO PRESIDENTE DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE CIRURGIA
PLÁSTICA ESTÉTICA E RECONSTRUTIVA 1\

Caros colegas,

Estamos nos aproximando da data prevista para a realização da lOa JORNADA SULBRA-
SILEIRA DE CIRURGIA PLÁSTICA.

Vamos à Florianópolis com a esperança na criatividade e no jovem talento do DR. JORGE
BINS EL Y, Presidente da Regional de Santa Catarina, que tenho certeza tudo fará para esta nova
cruzada de bravos cirurgiões plásticos brasileiros seja coroada de inigualável sucesso e brilhantismo.

Um abraço,

DR. MUNIR CURI
Presidente da SBCPER

MENSAGEM DO SECRETÁRIO GERAL DA FEDERAÇÃO íBERO -
LA TINO-AMERICANA DE CIRURGIA PLÁSTICA

Gostaria de transmitir aos colegas da comunidade científica do sul do Brasil, sinceras felicitações pela
realização de mais uma Jornada SulBrasileira de Cirurgia Plástica que, sem dúvida, repetirá o sucesso
das anteriores.

Compromissos já assumidos forçaram-me a declinar do convite para participar deste evento, impedin-
do-me de desfrutar da tradicional cortesia e hospitalidade catarinense.

Lembro aos colegas, não apenas da região sul, mas também de outros estados, que o X Congresso da
FILACP acontecerá nos dias 13 a 18 de novembro próximo, na cidade de Jardim Vifias del Mar, no Chi-
le, onde encerrarei minhas atividades como Secretário Geral da Federação Íbero-Latino-Americana de
Cirurgia Plástica.

Enviem seus trabalhos, pois a cirurgia plástica brasileira estará muito bem representada neste encontro.
Até lá.

DR. LlACYR RIBEIRO
Secretário Geral FILACP

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA COMISSÃO CIENTíFICA (S. C.)

A lOa Jornada SuIBrasileira de Cirurgia Plástica, organizou um programa visando
atingir todos os interesses das regionais do sul do país, de maneira a permitir discussão de
temas polêmicos e importantes como aspectos psicanalíticos, relacionamento do paciente
com a cirurgia plástica, aspectos jurídicos, éticos e processuais do exercício da cirurgia
plástica.

Assuntos técnicos da importância da microcirurgia, mamoplastia ou ritidoplastia.

Assuntos novos como o laser sob atmosfera de Argônio e seu efeito na cicatrização.

Assuntos gerais e de vanguarda entre os temas livres, como o uso da endoscopia na ci-
rurgia estética.

Dentro deste mesmo espírito e em comum acordo entre seus pares, nossa regional houve
por bem render três homenagens:
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Ao Professor Raul Loeb pois, desde a 11l Jornada
SulBrasileira de Cirurgia Plástica, está presente conosco,
sempre distribuindo atenções como é próprio de usa índole
gentil e laborativa.

Ofertou, à Sociedade Brasileira de Cirurgia Plásti-
ca Estética e Reconstrutiva, horas de pesquisa e trabalho para
editar o livro da História da Cirurgia Plástica Brasileira.

Em reconhecimento a esta obra de peso internacio-
nal e ao carinho que sempre nos dispensou, escolhemos seu
nome para Presidente de Honra do nosso evento.

bem.
Vera Maria Estima, não há quem não a queira

Desde que participamos da vida e dos eventos cien-
tíficos da cirurgia plástica, no Brasil e no exterior, encontra-
mos e partilhamos da alegria e vivacidade desta companheira.

A Sociedade Brasileira nunca contou com uma acom-
panhante presente a tantos dos seus conclaves como ela já parti-
cipou.

Vera faz parte integrante da nossa entidade maior e
representa para a regional o exemplo da esposa do cirurgião
plástico pelos seus méritos. Oficialmente, através dela, quere-
mos homenagear também as nossas mulheres.

O Professor Vinicius Faria, irradiando vida e alegria,
agregava em tomo de si todos aqueles que se aproximavam.

Tantos foram aqueles que com ele se formaram,
que deixou uma enorme herança, de valor inestimável, no
Brasil e no mundo.

Personalidades tão fortes e queridas não morrem,
mas nos abandonam.

Apesar de eternas, fazem falta e o conforto é ape-
nas a lembrança.

Pelo reconhecimento que devotamos, guardamos
esta fotografia, para publicá-Ia em momento como este, pelo
místico que ela envolve e pelo motivo que ela inspira.

Vinicius, esta é a tua e a nossa bandeira.
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PROGRAMA CIENTÍFICO

08.04.94 - SEXTA-FEIRA - Manhã

08:00-09:00 • Inscrições e credenciais
09:00-09:20 • CONFERÊNCIA 1:

Modem aesthetic and functional aspects in hand surgery - Ronaldo Cameiro(USA)
Presidente: Antonio Costa Estima(RS)
Secretário: Luiz Oscar Cheffe(RS)

09:20-10:45 • MESA REDONDA 1: Assuntos Polêmicos
Presidente: Rodrigo d'Eça Neves(SC)
Secretário: Faiçal Assad Junior(PR)
Moderador: José Francisco Wechsler(RS)

09:20-09:32 • Transtornos subjetivos conseqüentes à cirurgia plástica - Helvídio de Castro Velloso
Neno(PR)

09:32-09:44 • O corpo que vai à cirurgia - Gilceley dos Santos(PR)

09:44-09:56 • Responsabilidade civil do cirurgião plástico - Elynor Ferreira(SP)

09:56-10:08 • CRM e a sociedade - Nelson Grisard(SC)

10:08-10:20 • O exercício profissional e a cirurgia plástica - José Francisco Wechsler(RS)

10:20-10:32 • Turbulência na relação Cirurgião(ões) Plástico(s) e seu(s) paciente(s) - Marcelo
Blaya Perez(RS)

10:32-10:45 • Discussão

10:45-10:55 • Cafezinho

10:55-12:20 • TEMA LIVRE 1:

Presidente: João Francisco do Valle Pereira(SC)
Secretário: Roberto Amold(RS)
Moderador: José Carlos Miranda(PR)

10:55-11:05 • Retalho livre lateral do braço: uma opção cirúrgica e suas vantagens - Níveo
Steffen(RS)

11:05-11:15 • Complicações com o uso de expansores teciduais - Antônio Cesar Menin da
Silva(RS)

11:15-11:25 • Avaliação da perfusão de retalho miocutâneo (TRAM) transoperatória, por
angiotluoresceinografia - Nelson Meinhardt(RS)

11:25-11:35 • Estudo prospectivo sobre a correlação dos achados da cintilografia tomográfica
computadorizada e a viabilidade do retalho em ilha transverso abdominal (TRAM) na
reconstrução de mama - Ricardo Oliva Willhelm(RS)

11:35-11:45 • Tratamento das seqüelas de queimadura do membro superior - Egídio Martorano
Filho(RJ)

11:45-11:55 • Fasciíte necrotizante de tórax: relato de caso - Evandro Luz Maier(SC)

11:55-12:05 • Reconstrução total de pavilhão auricular pela técnica de Nagata - Francisco
Tostes(RS)

12:05-12:20 • Discussão

12:20-13:50 • ALMOÇO

Haverá prato executivo no hotel por U$ 5,00.
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08.04.94 - SEXTA-FEIRA - Tarde

13:50-15:15 • TEMA LIVRE 2:
Presidente: Américo Marques(SP)
Secretário: Edison Guedes(RS)
Moderador: Luíz Haroldo Batista Pereira(SP)

13:50-14:00 • Banda constritiva congênita: importância do tratamento precoce - Débora Lessa Nora(RS)
14:00-14:10 • Rabdomiossarcoma embrionário - Flávia Lenzi(RS)
14:10-14:20 • Tratamento cirúrgico do tecido irradiado - Marco Aurélio Corrêa(RS)
14:20-14:30 • Retalho muscular em reconstrução de perna - Luiz Inácio Celi Garcia(RS)
14:30-14:40 • Correction of spasticity in the upper extremity - Ronaldo Carneiro(USA)
14:40-14:50 • Abordagem do plexo braquial - Roberto Corrêa Chem(RS)
14:50-15:00 • Limited approach for release of carpal tunnel syndrome - Ronaldo Carneiro(USA)
15:00-15:15 • Discussão
15:15-15:35 • CONFERÊNCIA 2: Tactiques chirurgicales dans les mal formations cránio-faciales

de I'enfant - Philippe Pellerin(FRANÇA)
Presidente: Jorge Bins Ely(SC)
Secretário: Paulo Roberto Becker do Amaral(RS)

15:35-17:00 • MESA REDONDA 2: Microcirurgia
Presidente: José Ghizzi Tatit(pR)
Secretário: Miguel Selme Machado Santos(RS)
Moderador: Roberto Correa Chem(RS)

15:35-15:47 • Microcirugia en lepra - Heraldo Rosini(ARGENTINA)
15:47-15:59 • Paralisia facial: considerações e tratamento - Luiz Fernando Franciosi(RS)
15:59-16:11 • Reconstrução mamária com microcirurgia - Sirlei dos Santos Costa(RS)
16:11-16:23 • Microsurgery: personal experience - Harry Moon(USA)
16:23-16:35 • Microsurgery in the upper extremity - Ronaldo Carneiro(USA)
16:35-16:47 • Reconstrução óssea vascularizada - Ana Zulmira Escholz Diniz(PR)
16:47 -17:00 • Discussão
17:00-17:20 • CONFERÊNCIA 3: História da Cirurgia Plástica Brasileira: 150 anos de evolução -

Raul Loeb(SP)
Presidente: Stella Crescenti Abdalla(SC)
Secretário: Waldir Augusto Braga(PR)

17:20-17:35 • Cafezinho
17:35-19:10 • TEMA LIVRE 3: .

Presidente: Izaltino Vargas da Silva(SC)
Secretário: Marco Aurélio Corrêa(RS)
Moderador: Antonio Batuira Tourniex(SP)

17:35-17:45 • Estratégias no tratamento das ulcerações de tronco e dos membros inferiores-
Osvaldo João Pereira Filho(SC)

17:45-17:55 • Lipoescultura ultrassônica - Flávio Borges Fortes(RS)
17:55-18:05 • Estudo comparativo da lipo ultrassônica comlipo superficial - Wail Queiroz Filho(SP)
18:05-18: 15 • Lipoaspiração mista: Tratamento ultrassônico associado às técnicas convencionais de

lipoaspiração - Luiz Oscar Cheffe(RS)
18:15-18:25 • Lipoescultura de membros inferiores - Luiz Haroldo Batista Pereira(SP)
18:25-18:35 • Cirurgia estética em homens: estudo estatístico descritivo - Stella Crescenti Abdalla(SC)
18:35-18:45 • Melanoma maligno in situ de leito ungueal - Américo Marques(SP)
18:45-18:55 • Torcicolo muscular congênito - Flávio Borges Fortes(RS)
18:55-19: 10 • Discussão
19: 10-19:30 • CONFERÊNCIA 4: Ritidoplastia - Munir Curi(SP)

Presidente: Marco Antonio Cavalcanti(SC)
Secretário: Flávio Borges Fortes(RS)

21:00 • SOLENIDADE DE ABERTURA - Hotel Diplomata
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09.04.94 - sÁBADO - Manhã

09:00-09:20 • CONFERÊNCIA 5:
Motivações e expectativas de mulheres que desejam se submeter à cirurgia de rejuve-
nescimento facial - Marcus Castro Ferreira(SP)
Presidente: Carlos Oscar Uebel(RS)
Secretário: Jones Martinho Copetti(RS)

09:20-10:45 • MESA REDONDA 3: Rejuvenescimento Facial

Presidente: Nelson Heller(RS)
Secretário: Léo Francisco Doncatto(SP)
Moderador: Vera Lucia Cardim(SP)

09:20-09:32 • Nossa sistematização nas ritidoplastias - Luiz Carlos Celi Garcia(RS)

09:32-09:44 • Ritidoplastias - Odilon de Loyola e Silva Filho(PR)

09:44-09:56 • Lifting facial com incisão reduzida - Nemer Chidid(SP)

09:56-10:08 • Ritidoplastias: enfoque pessoal - José Cândido Muricy(PR)

10:08-10:20 • Ritidoplastia frontal: descolamento subperiostal - Farid Hakme(RJ)

10:20-10:32 • Complicações em ritidoplastias - Joel Felippe Sperb de Barcellos(RS)

10:32-10:45 • Discussão

10:45-10:55 • Cafezinho

10:55-12:20 • TEMA LIVRE 4:

Presidente: Manoel Maria Barcelos da Rosa(SC)
Secretário: Antonio Luiz França(PR)
Moderador: Ithamar Stocchero(SP)

10:55-11:05 • Ritidectomia em "windshield whipper": uma opção técnica para tratamento da der-
mocalasis olecraniana - Luiz Oscar Cheffe(RS)

11:05-11:15 • Complicações e seqüelas em ritidoplastia: estudo de 2.925 casos - Egídio Martorano
Filho(RJ)

11:15-11:25 • Classificação e tratamento do sulco nasogeniano - Lybio Martire Junior(SP)

11:25-11:35 • Tratamento excisional da ruga glabelar - Américo Marques(SP)

11:35-11:45 • Transposição da bola de Bichat na remodelagem do terço médio da face - Vera Lucia
Cardim(SP)

11:45-11:55 • Incisão pré-costeleta na ritidoplastia - Américo Marques(SP)

11:55-12:05 • Uso de micropartículas sólidas injetáveis (bioplastique) na correção do contorno dos
tecidos moles - Almir Nacul(RS)

12:05-12:20 • Discussão

12:20-13:50 • ALMOÇO

Haverá prato executivo no hotel por U$ 5,00.
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09.04.94 - sÁBADO - Tarde

13:50-15:15 • TEMA LIVRE 5:
Presidente: AJcione Jorge Ruth(PR)
Secretário: Luiz Inácio Celi Garcia(RS)
Moderador: Sergio Levy Silva(RJ)

13:50-14:00 • Mamoplastia videoendoscópica - Marco Aurélio Corrêa(RS)
14:00-14:10 • Mamoplastia redutora: importância do exame histopatológico - Cláudia Barcellos(RS)
14:10-14:20 • Mamoplastia com retalho de músculo peitoral: uma abordagem dinâmica e definitiva

contra a ptose - Milton Jaime Daniel(PR)
14:20-14:30 • Estudo dimensional das cartilagens costais - Faiçal Assad Júnior(PR)
14:30-14:40 • Abdominoplastia videoendoscópica - Marco Aurélio Corrêa(RS)
14:40-14:50 • Trauma facial por acidente de trânsito - Jorge Bins Ely(SC)
14:50-15:00 • Estudo evolutivo da reparação da parede de tórax e abdomen com reforço do pericár-

dio bovino, dura-má ter ou tela de Marlex - Américo Marques(SP)
15:00-15:15 • Discussão
15:15-15:35 • CONFERÊNCIA 6: Mamoplastia - técnica estética e funcional: experiência de 25

anos - Nelson Pigossi(SP)
Presidente: Níveo Steffen(RS)
Secretário: Luiz AJberto Matte(RS)

15:35-17:00 • MESA REDONDA 4: Cirurgia da mama
Presidente: Rogério Augusto Camargo Sheib(PR)
Secretário: Luiz Henrique Calomeno(PR)
Moderador: Arnaldo Lobo Miró(pR)

15:35-15:47 • Mamoplastia: forma X cicatriz - José Citrin(RS)
15:47-15:59 • Mamoplastia em L - Ruth Maria Graf(pR)
15:59-16:11 • Mastopexia com retalho de pedículo ínfero-medial - Luiz Oscar Cheffe(RS)
16:11-16:23 • Mamoplastia: retalhos em ilha - José Carlos Daher(DF)
16:23-16:35 • Mamoplastia periareolar com suporte músculo-aponeurótico - Pedro Djacir Escobar

Martins(RS)
16:35-16:47 • Retalho de pedículo areolar em mamoplastia com fixação aponeurótica - Ronildo Storck(RS)
16:47-17:00 • Discussão
17:00-17:20 • CONFERÊNCIA 7: New uses for the laser in rhytidectomy-composite and endosco-

pie rhytidectomy and laser peeling of perioral rhytids - Gregory Keller(USA)
Presidente: AJfredo Spautz Granemann(SC)
Secretário: Ricardo Oliva Willhelm(RS)

17:20-17:35 • Cafezinho
17:35-19:10 • TEMA LIVRE 6:

Presidente: Iberê Pires Condeixa(SC)
Secretário: Wail Queiroz Filho(SP)
Moderador: Gilberto Scopel de Moraes(RS)

17:35-17:45 • Gangrena por estreptococos betahemolítico - Adriano Addolbati(SP)
17:45-17:55 • Tratamento cirúrgico da hipertrofia cutânea do nariz secundária à rosácea - Américo

Marques(SP)
17:55-18:05 • Reconstruções nasais em pacientes hansenianos - Evando Lucena(SP)
18:05-18:15 • Rinoseptoplastia por abordagem externa - Flávio Borges Fortes(RS)
18:15-18:25 • Rinoplastia: abordagem pessoal - Rodrigo d'Eça Neves(SC)
18:25-18:35 • Síndrome de Van de Woude: fístula congênita do lábio inferior e sua associação com

fissura labial e/ou palatina - Pedro Bins Ely(RS)
18:35-18:45 • Estudo anatômico das estruturas profundas da face - Sérgio Levy Silva(RJ)
18:45-18:55 • Traitement chirurgical des fentes lábio-narinaires bilaterales - Philippe Pellerin(FRANÇA)
18:55-19:10 • Discussão
19:10-19:30 • CONFERÊNCIA 8: The aging face: the evolution of rhitidectomy and adjuntive pro-

cedures - Harry Moon(USA)
Presidente: Valmor Elpo(SC)
Secretário: Aury Híbernon Hilário(RS)

21:00 • JANTAR DE ENCERRAMENTO - Iate Clube de Santa Catarina - Veleiros da Ilha.
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PROGRAMA SOCIAL OFICIAL (incluso na inscrição)

Sexta-feira, dia 08\04\1994
21:00hs. - Solenidade de abertura no Ia andar do Hotel Diplomata

21:30hs. - Orquestra Municipal de F1orianópolissob a regência do maestro
Carlos Alberto Angiozetti Vieira.

1 - Pequena Sereneta (Ia movimento) de W. A. Mozart - 4'
2 - A Primavera de A. Vivaldi - 3'
3 - Green Leaves de autor anônimo (século XVII) - 3'
4 - Trenzinho do Caipira de H. Villa-Lobos - 3'
5 - Ode à Alegria de L. V. Beethoven - 3'
6 - "Pot-pourri" Argentina, França, Estados Unidos, Paraná e Rio Grande do Sul - 5'
7 - Rancho de Amor à Ilha de Zininho (Santa Catarina) - 3'

22:00hs. - Coquetel-jantar no 132 andar do Hotel Diplomata (com convite, convite extra U$25)

Sábado, dia 09\04\1994
21:00hs. - Solenidade de encerramento no Iate Clube de Santa Catarina-Veleiros da Ilha (com convite, convite ex-

tra U$25) Haverá ônibus saindo da portaria do hotel as 20:40hs e 20:55hs. Na volta também haverá ôni-
bus (2 viagens).

21:30hs. - Apresentação de grupo folclórico com o "Boi de Mamão"

22:00hs. - Jantar Paella - Don Sanches

PROGRAMA SOCIAL OPCIONAL

Sexta-feira, dia 08
Sugestões para seu dia livre: Passeio ao centro de Florianópolis visitando a Praça XV de Novembro, Cate-

dral Metropolitana, Museu Cruz e Souza, Casa Vitor Meirelles, Alfândega e Mercado Público ( 10 mino a pé do hotel).
Visita ao Museu de Armas do Forte Santana, sob a Ponte Hercílio Luz. Compras: Rua Felipe Schmidt (calçadão/cen-
tro) e ruas adjacentes ou no recém inaugurado Beira Mar Shopping.

Sábado, dia 09
Proposta de um dia de relax, por adesão: passeio pela costa norte da Ilha, visitando o Forte de São José e al-

gumas belas praias; banho de mar e/ou piscina com delicioso almoço no Costão do Santinho, retomo pela Lagoa da
Conceição. Saída do Hotel Diplomata, em ônibus, as 9:00hs., voltando as 16:00hs .. Preço: U$15 por pessoa. Inscrições
no dia 08, na secretaria, até 17:00hs .. Venha confraternizar!

Domingo, dia 10
Passeio por adesão de Escuna, pela baía norte, visitando a ilha de Anhatomirim com histórica fortaleza. Saí-

da 9:00hs.: Escuna Sul, cais Arataca, sob a Ponte Hercílio Luz, próximo ao hotel. Voltando as 16:00hs. Preço U$15
por pessoa. Inscrições até dia 09, na secretaria, até 17:00hs .. Desperte suas fantasias de pirata aventureiro!
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MOOERN AESTHETIC ANO FUNCTIONAL

ASPECTS IN HANO SURGERY*

Ronaldo S. Carneiro-

The specialty of Hand Surgery is based mainly in obtai-
ning better function for the patients. Never-the-Iess the aes-
thetic considerations that are connected with hand surgery a
lot of times are directly related with function. There are se-
veral situations that come to mind. The first one is the con-
genital anomalies. The considerations of a functional nature
in congenital anomalies are directyly, supernumerary digits,
etc. The surgeon should correct the defect at an age when
the child is still not in school so that their peers wiIl not no-
tice their deformities when they are in social groups.

In arthritis the deterioration of function also correlates
with the appearance of the hand. As the hand starts going
into ulnar deviation it looks defonned and it also starts 10-
sing the function. Our mission in the arthritic hand is to
substitute the joints that have deteriorated and therefore, correct
the ulnar deviation and at the same time give the patient
more function. To accomplish this goal we will counter
with precise surgical technique and post opera tive foIlow-
up with a lot of occupational and physical therapy. The other
very noticeab\e deformity that interferes with function is
Dupuytren's contracture, The Dupuytren's starts pulling the
fingers into the palm of the hand. This decreases tremen-
dously the capacity for extension which will make the func-
tion deteriora te. the correction of the Dupuytren's
deformity is very important aestheticaIly and functionally.

Other consideration are the paralyzed hand either from a
nerve injury or something like a polio in which there is a lot
of atrophy of the muscles. The improvement of position of
the fingers and the correction of a elaw hand deformity is
appearance of the hand. In paralysis which effet other mus-
eles in the upper extremity sometimes the addition of pros-
thesis ar museular-transpositions ean help the appearenee of
the hand as well as the funetion.

An important advance in tenns of scar revision and revi-
sion of areas utilized for donor sites is the use of the expan-
ders. The expanders are usually used in pairs aruond the
area of the sear where the revision needs to be done and the
result is a better sear with a lot less defonnity and usuaIly
less adhesions of the skin to the museles.

•. Cleveland Foundation - Miami - USA
•. Chief, Section of Hand Surgery
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Finally the nails are extremely important especially for a
woman that needs her nails to be aesthetically pleasing. We
have new teehniques of nail reconstruction using dennal
grafts to substitute for the nail-bed as well as donor sites
from the toenails.

Figura 1 - Post Traumatic scar with Extensor Tendon adhesions (be-
tween arrows)
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Figura 2 - Round tissue expander applied to dorsum of hand

Figura 3 - Full range of motion post tenolysis and scar resection

Endereço para Correspondência:
Cleveland Clinic Florida
3000 W. Cypress Creek Road - Fort Lauderdale, Florida USA



TACTIQUES CHIRURGICALES DANS LES
MALFORMATIONS CRÂNIO-FACIALES DE

L'ENFANT*

Philippe Pellerin-

La majorité des malformations crânio-faciales est repré-
sentée par les crâniosténoses et Ies crânio-faciosténoses.

Les hypertélorismes, les fentes crânio-faciales et les
syndromes de FRANCHESCHETTI sont moins fréquents.
Depois 1978, notre recrutement de malformations se répar-
tis ainsi:

• oxy et brachycephalies 80
• plagiocéphalies 36 craniosténoses

• trigonocéphalies 60 389
• scaphocéphalies 213 422
• apert et crouzon 33 33
• hypertélorismes 9
• fentes crânio-faciales rares 6 451

• syndrome de Francheschetti 6
• micro-orbitismes 8

•• Centre Hospitalier Regional Universitaire de Ulle • Métro Calmeffe •
Hospital B

•••• Professor Université de Lille
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Toutes ces pathologies entrainemt une perturbation gra-
ve dans l'hannonie do développemont et de Ia croissance.
C'est pourquoi leur traitement doit être aussi précoce que
possible. Les interventions doivent chaque fois que possible
traiter Ia cause pour restituer Ia nonnalité de Ia croissance:
Iibérer un obstacJe (ceei est évidentour les crâniosténoses)
ou se substituer à un déficit de croissance (expandeurs orbi-
taires pour les micro-orbitismes).

La chirurgie doit aussi corriger les déformations acqui-
ses. Mas il est difficiIe d'apprécier Je sens et I'amplitude de
ces deformations: une technique récente en cJinique humai-
ne-J'orientation vestibulaire- permet de caIculer de façon
précise ces déformations et de les corriger.

Endereço para Correspondência:
Centre Hospitalier Regional Universiteire de Litte
Métro Oelmette - Hospital B
59037 - Lille - Frence
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Raul Loeb"

o autor deste livro cedeu os seus "royalties" das edições
em língua portuguesa para.~ S,oci~dade Brasileira de Cirur-
gia Plástica e Reconstrutiva. Ele refere que o mundo está
surpreso com o inusitado desenvolvimento da cirurgia plás-
tica brasileira e muitos-demonstram curiosidade em saber a
origem exata desta vitoriosa evolução. No Brasil, nota-se
um verdadeiro orgulho por parte de nosso público pelo su-
cesso nacional e interuacional desta especialidade de nossa
medicina, cujo interesse terapêutico é comprovado e o valor
social inconteste. Criou-se um clima-sadio de- confiança em
torno do setor, e ~\Spcjeqad~Bra&,I~ifilJd(rOirurgia Plástica
Estética e Reconstrutiva }?~jt~,R9~trj~~i~4 para, tal, or;gani-
zando, disciplinando e informatizando as suas atividades.
Refere que a idéia diretri'i désl~liviro 'é :!~vocar 'uma ressu-
reição viva e lógica-das ,di M-sas épbeãst ptoc rando" inte-
grar nossa.ãistôria.ao-interesse QÇlll\wnUºi1tua~.A busca da
verdade é i1uSÓJjil!W' o tjl,~t r e~u,e.nda!nentq. ~o seu tra-
balho mesmo sabendo o Ci1uantofiçaria ignoradas algumas
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das verdades que gosta na tle expor.' , .
Para a re~JiZa~~ dó:.I1Vf6·~8 'toll'éciY; a 'coI1a6b'lação de

mais de 70 autore'~Hd.og átri~s,'e~adds·,'dQ.)Btás1l>fi para os
quais dedicouagradecimenms .•e:S'p~çia'i&rsãoH:les·~:\,!>

São Paulo:

t}l9,if,Nt ~(te~:<1~,Y9PPl~Àiiqi?:~~~e!(f~I~~ld?)!nto-
nio Arcanjo '93atuira, Antonio Duarte Cardoso (f(H~cido),
AntonioR06e'ko'gf ~ a,'AYiAafIEdísôn-Sphrt:lC§.ssió Me-
nezes do Amaraf;' Dd{Hd SersÓn: N~ ~ Úino Bâ diêta, &1-

'wàld Mérliil Keppke, EWai(Jo,13olivaiISouú Pinto{Hamil-
ton Aleardo Gonella, João Carlos Sampaio.Gôesz Jorge.Mi-

Igue) Psi!lªk4s:• .Jo{ge)q~:rMoul.llN14rJl)j'~, J9~é"t.\J,p~rt9'-Sou-
za Freitas, José Marcos Mélega, J.e~B~~a,iwic.b&>W;!~!:-iJW~u
Silevrira Filho, Luiz Carlos Ma rtinSnLf.iz Car)"s Meirelles,
Luiz Eugênio Regínato, Melchiades)F6"~dds~' de"Oitveira,
Nélson Pigossi, Orlando Lodovici, páufb d'e''Ca

1
sttd'CÓrreia,

5.Ralfl eóúto SU'té'nlf;'RkankJIBaroud i"Róbertú António-Millan
;Rooert07F'â'rinâ, Sylvi(l).)'Çórr~·da Silvadúnior, elWiliàm.Er-
met~'Prim6' Cama?,1 ""'2'" t ' ..-t u- J~ .,••' {r"} C'

Rio de Janeiro:
Altamiro da Rocha Oliveira, Carlos-Alberto Jaimovich,

Carlos Alberto Jacob Sampaio, Cláüdio Cardoso de Castro,
Cláudio Rebello, David Adler, Farid Hakme, Georges da
Silva, Ivo Pitanguy, José Badim, José Humberto Rezende,
José Juvenil Telles, José Kogut, Liacyr Ribeiro, Luis Mon-
tellano Cruz, Luiz Moreira Costa Lima, Marcelo Daher,
Pierre MareeI Lyon, Ramil Sinder, Ronaldo Pontes, Rubens
Samis, Ruy Correa Vieira, Talita Franco Romero.

.Hio Grande do Sul:
Antonio da Costa Estima, Jorge=Fortseca -Ely, Pedro

Djacir Esc66ú Mârfins"e'Silvib Antt5tHo,iZlinilll. < j' ';,

- ,
Reoife:

Perseu Castro de Le'n~os.
! J " '

Minas Gerais:~' (
Ew~ldo Alves 'D' AsSUPlpÇãÜ;Fábio Lage Correa Rebello
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Antonio Carlos Sepulveda, Gerardo Peixoto, José Neiva
""Eulálio e Terezinha Sá de Carvalho.
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Paraná;
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Goiás:
Célio Ferreira Leão e Fábio Rabelló:
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Brasilia:
Fábio Rabello.
Pede a compreenção e escusas por parte daqueles, a

quem porventura tenha esquecido mas, no interesse comum,
não poupou esforços para bem pesquisa r e informar, Ao le-
rem este livro, os colegas se conscientizarão da responsabi-
lidade que lhes cabe, de cada vez mais contribuir para a
projeção de nossa especialidade no cenário mundial, dando
prosseguimento ao trabalho daqueles que precederam. O
autor almeja que em ampliada edição, algum colega possa
complementar sua despretenciosa tarefa.

Devide-se o livro em 14 capítulos a saber:
Capitulo 1•Período Anterior a 1940
Capitulo 2 - Periodo Posterior a 1940 - Chama esse

período de Posterior a 1940 de fase ti Contemporânea ti • É
aquela em que a produtividade da Cirurgia Plástica Brasi-
leira começou a se destacar no cenário mundial.

Dois cirurgiões brasileiros muito colaboraram para o
seu processo evolutivo. São eles os Drs. Antonio Prudente e
José Rebello Neto.

Ambos formaram escolas de cirurgia plástica e seus se-
guidores geralmente inclinavam-se para o setor pelo qual o
seu mestre mostrava o caminho. Tanto Prudente como Ra-
bello tiveram um mérito especial, sendo certo que os seus
trabalhos pioneiros mostraram-se de grande interesse para o
futuro da especialidade no Brasil e no resto do Continente
Sul-Americano.

Marcos principais: No continente faltava uma sociedade
que congregasse os cirurgiões plásticos dos diversos países
latino-americanos especificamente e no Brasil.

Estas lacunas foram preenchidas em São Paulo, em
1941 e 1949, com a criação de duas importantes sociedades
que, de acordo com Antonio Duarte Cardoso, classificavam-se
como verdadeiros marcos da Cirurgia Plástica Nacional.

le Marco (1941) - Criação da Sociedade Latino Ameri-
cana de Cirurgia Plástica (Antonio Prudente e José Rebello
Neto - SP).

2e Marco (1949) - Criação da Sociedade Brasileira de
Cirurgia Plástica (José Rebello Neto - SP). A par da criação
dessas duas Sociedades, foi neste período, pÓs-1940, que a
Cirurgia Plástica Brasileira foi tomando forte impulso nos
mais diversos Estados do Brasil.

Capítulo 3 - A Cirurgia Plástica nos vários Estados.
Capítulo 4 - Estados do Centro do País.

São Paulo - Capital:
Santa Casa de Misericórdia;
Faculdade de Medicina da USP;
Escola Paulista de Medicina e Hospital São Paulo;
Hospital de Correção dos Defeitos da Face;

Endereço para Correspondência:
Raul Loeb
Av. Cidade Jardim, 46 - São Paulo, SP· Brasil
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Hospital do Servidor Público Estadual;

Hospital do Servidor Público Municipal;

Hospital Santa Cruz e Hospital do Câncer;
Hospital Brigadeiro.

São Paulo - Interior:
Campinas

Bauru
Ribeirão Preto

São José do Rio Preto
Sorocaba
Santos (Litoral)

Rio de Janeiro:
Instituto Nacional do Câncer;
Santa Casa da Misericórdia;

Hospital da Cruz Vermelha Brasileira;
Hospital Barata Ribeiro;
Hospital dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro;
Hospital da Lagoa (INAMPS);

Hospital do IASERJ;
Hospital Universitário Pedro Ernesto;
Hospital Naval Marcilio Dias;
A Cirurgia Plástica em Niterói.
Capítulo 5 - Estados do Sul do País
Rio Grande do Sul,Santa Catarina e Paraná.

Capítulo 6 - Estados do Centro do País:
Minas Gerais, Goiás e Brasílía (Distrito Federal).

Capítulo 7 - Estados do Nordeste do País:
Pernambuco, Bahia, Ceará e A1agoas.
Capítulo B - Cirurgia Craniomaxilofacial.

Capítulo 9 - Queimaduras
Capítulo 10 - Microcirurgia
Capítulo 11 - Jornais e Revistas de Cirurgia Plástica

Capítulo 12 - Sociedades e Associações de Cirurgia
Plástica as quais a SBCPER está coligada.

Capítulo 13 - Clínicas Particulares de Cirurgia Plástica e
seus Cursos e Jornadas.

Capítulo 14 - Fatos Reais Pitorescos sobre alguns pou-
cos Cirurgiões Plásticos.

Índice Onomástico
Índice Remissivo.
O autor levou 7 anos do início ao término do livro, que

tem 287 páginas com 283 ilustrações que permitem ao lei-
tor conhecer as figuras do passado assim como ter uma
idéia de como era o aspecto daqueles que ainda hoje militam.

A apresentação é do Ivo Pitanguy, prefácio do Juarez
Avelar e os comentários do Liacyr Ribeiro.
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ESTADO ATUAL DA CIRURGIA DE

REJUVENESCIMENTO FACIAL

o autor enfatiza o problema principal na cirurgia de re-
juvenescimento: a definição do ângulo cérvico-mental que
deveria estar entre 100 e 110 graus e a possibilidade que
nos dá essa correção angular, só conseguida através do tra-
tamento do SMAS - platisma; uma descrição pormenoriza-
da da anatomia destas estruturas que em sua ótica cirúrgica
devem ser sempre tratadas cirurgicamente nos casos em que
existirem estas anomalias estruturais.

Claro que esta velha cirurgia, que continua nova, pode
trazer seqüelas indesejáveis (esqueletonização, ptose da
glândula sub-mandibular) que com o ganho de experiência
do cirurgião, podem ser contornadas com manobras como
descritas por GUERRERO-SANTOS para tratamento da
glândula sub-mandibular.

Na opinião do autor a técnica do lifting sub-periostal
não consegue atingir o objetivo almejado de definição cer-
vical.

* Presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Estética e
Reconslrutiva

Munir euri

A conclusão do autor é de que a cirurgia do SMAS -
platisma é realmente a única maneira de corrigir o terço
médio e inferior da face, bem como, de se conseguir resul-
tados mais duradouros.

O tratamento da região frontal, caminha a passos largos
na adoção do endo-lifting através da vídeoendoscopia cirúr-
gica, que a seu ver representa o futuro da cirurgia do terço
superior da face; aconselha os cirurgiões mais novos que fa-
çam seus ensaios primeiramente em cadáveres para um
bom treinamento nesta nova modalidade cirúrgica.

Endereço para Correspondência:
Av. Brasil, 1698
São Paulo - SP
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MOTIVAÇÕES E EXPECTATIVAS DE MULHERES
QUE DESEJAM SE SUBMETER À CIRURGIA DE

REJUVENECIMENTO FACIAL.*

Marcus Castro Ferreirer", Paulo TumaJunior=, Sandra Farago M. Ribeiro-

A cirurgia estética traz em seu aspecto conceitual inú-
meras dificuldades seja sobre seus límites precisos, seja pe-
las diferenças existentes para cada ser humano, mas tam-
bém quanto a opção individual de realizá-Ia ou não.

É muito comum que quem faz a opção por se submeter
a cirurgia estética, escute de outros, que estão próximos,
críticas ao motivo ou a sua "utilidade". O "útil" e a estética
estariam em pontos opostos, pois dar a ela uma finalidade
significa destruir sua essência, que é particular a cada um.

SPRANGER definiu a essência da estética resumindo-a
numa fonnúla concisa: ".. .impressão-expressão formada.
Três fatores estão ai contidos: a impressão, isto é, uma figu-
ra objetiva sensível-concreta, dada na realidade ou produzi-
da na fantasia e vivenciada animicamente em sua significa-
ção sentimental. A expressão, ou seja, a apresentação sensí-
vel concreta de meu conteúdo animico ampliada pela fanta-
sia do processo de compenetração da impressão e da ex-
pressão que se chama "forma" um sentido bem enfático
quando se atinge um estado de equilíbrio, de harmonia, en-
tre o fator objetivo e subjetivo".

O corpo permite vivenciar aspectos emocionais, através
da imagem corporal percebida pelo indivíduo, pela forma
como ele particularmente se vê ou se sente, diferentemente
do esquema corporal revelado a ele enquanto consciente e
percebido pelo meio externo.

Do ponto de vista psicológico deve ser vista pelo pa-
ciente sob dois aspectos: enquanto consciente da realidade e
portanto necessário de se posicionar de fonua atuante e po-
sitiva no meio externo, e paralelamente em seus aspectos
internos, por suas "necessidades psicológicas".

Há em nosso meio procura maior por este tipo de cirur-
gia, quando comparada com outras, como mamoplastia. Pa-
rece que para a mulher decidir-se pela ritidoplastia, ela deve
pasar toda sua história de vida ligada à questões externas
variáveis segundo as características individuais.

,. Faculdade Medicina Universidade de São Paulo
,.,. Professor Titular da FMUSP

*** Membro Titular da SBCPER
- Médica Residente
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Para HARRIS há três principais razões para a paciente
querer se submeter a ritidoplastia:
1. melhorar sua confiança na vida profissional;
2. ganhar mais confiança em si mesma, para uma vida nova
após divórcio ou viuvez;
3. aliviar o desconforto estético, do aspecto da face cansa-
da, que não reflete ou corresponde sensação interna de ju-
ventude. Tudo aponta sempre para a importância da aparên-
cia ligada ao sucesso psico-social, dentro de uma sociedade
competitiva.

Independentemente de generalizações quanto ao motivo
da riridoplastia, deve-se ouvir a paciente para se poder en-
tender suas expectativas, se realistas ou não, se não são exa-
geradas em relação ao possível resultado.

STUZIN e BAKER citam também questões de trabalho
para o pedido desta cirurgia, as atividades sociais, e o não
reflexo no espelho da fonua como se sentem.

Quando a paciente vai procurar "seu" médico, ambos
avaliam o que pode ser oferecido físico ou psiquicamente.
Nesta ocasião deve ser elaborado o processo, criando-se
vínculos entre as partes.

Dados objetivos quanto aos aspectos psicológicos de pa-
cientes que procuram a ritidoplastia têm sido referidos es-
parsamente na literatura, e de qualquer modo não foi encon-
trado nenhum estudo publicado em nosso meio.

O presente trabalho teve como objetico coletar dados
psicológicos de mulheres que procuram a cirurgia de reju-
venescimento facial. Procurou-se assim conhecer melhor
suas motivações e expectativas com relação a essa cirurgia.

Endereço para Correspondência:
Marcus Castro Ferreira
Rua Croiés, 193
São Paulo - SP
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MAMOPLASTIA:TÉCNICA ESTÉTICA E FUNCIONAL

EXPERIÊNCIA DE 25 ANOS*

Nelson Pigossi**, Antonio Carlos Hermann Andrade***, Haroldo de Cassia Calonge****

INTRODUÇÃO

As mamas são órgãos pares que se desenvolvem durante
a puberdade exibindo modificações estruturais progressivas
com finalidade de amamentação. Exibem, em consequên-
cia, alterações morfo-funcionais que dependem do seu grau
de desenvolvimento e da idade da mulher, refletindo os ba-
lanços honnonais clínicos da fisiologia feminina desde a
puberdade até a menopausa.

Figura 1 - Evolução da glândula mamária na puberdade

A forma mamária é a tradução das fases hormonais mais
ou menos ativas, identificando-se a mama juvenil, a adul-
ta(pré-grávidica, em amamentação e pós-amamentação)e a
mama pós-menopausa.

As técnicas cirúrgicas empregadas até o momento não
abordam a fisiopatologia das principais alterações mamá-
rias benignas e são classificadas,dentre outras formas,de

d d .. I 116acor o com o aspecto a cicatnz resu tante " .
Este trabalho apresenta uma técnica operatória de ma-

ma, fruto de 25 anos de desenvolvimento e que se caracteri-
za pela abordagem fisiopatológica e estética das mamas no
sentido de contribuir ao tratamento das disciplinas mamárias.

,. Trabalho realizado na clínica Prof.Dr.Nelson Pigossi e disciplina de
Cirurgia Plástica e Queimaduras das Clínicas da F.M.U.S.P.

ti Prof.Associado de Clinica Cirúrgica da F.M.U.S.P.
*** Membro da S.B.C.P.E.R.

- Médico Assistente do Hospital Clínicas da F.M.U.S.P.
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MÉTODO

Os princípios que regem a metodologia são:
• respeito à unidade circulatória cutânco-mamária
• estabilização de colo mamário
• montagem do cone mamário com retalhos dermo-

glandulares embricados e não cutânea
• preservação da sensibilidade areolar
• redução das cicatrizes e diamêtro transverso da mama

pela rotação medial da mesma

• abordagem fisiopatológica de toda glândula mamária
independentemente de pedículos vasculares definidos

• resultados seguros, estáveis e de longa duração

TÉCNICA OPERATÓRIA

A demarcação cutânea assemelha-se às técnicas em T
invertido já descritas, com algumas particularidades:

• demarcação da posição de aréola na projeção médio-
umeral

• avaliação do tecido a ser ressecado para a demarca-
ção cutânea

• avaliação e demarcação do novo sulco mamário,supe-
rior ao anterior e especialmente mais alto em mamas
muito ptosadas e em grandes hipertrofias

Figura 2 - Aspecto da demarcação pré-operatôria
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• ressecção de tecidos displásticos primariamente nas
reduções mamárias

• fixação do tecido mamário residual, estabilizando o
colo, reconstruindo-se o cone mamário com o embri-
camento de dois retalhos dennoglandulares dos qua-
drantes inferiores de maneira a formar uma dupla alça
de sustentação, dependente do denna deste retalhos,o
que dará maior estabilidade ao tecido mamário repo-
sicionado

Figura 3 - Aspecto intra-operatário da retirada de tecido mamário de
todos os quadrantes e a seta evidencia o posicionamento al-
to do tecido mamário para formação de colo mamário.

• tração medial do retalho lateral e fixação no periósteo
do arco costal correspondente ao sulco mamário evi-
tando a queda lateral da mama e contribuindo para a
redução da cicatriz transversa

Figura 4 - Aspecto do embricamento dos retalhos dermograndulares, à
esquerda a fixação do retalho medial e á direita a fixação de
retalhos lateral; reduzindo-se o diâmetro da base da mama.

RESULTADOS
No pós operatório imediato, o aspecto final das mamas

tem características peculiares:o pólo inferior aparece plani-
ficado,o colo mamário hiperacentuado, e a aréola voltada
para frente e para baixo. Após dois a três meses a mama
exibe um progressivo movimento de báscula,diminuindo a
projeção do colo,e remodelando o polo inferior,que assume o
aspecto de bojo mamário.Essas mudanças são a consequência
do equilíbrio de forças atuantes na mama nesta fase.

As cicatrizes horizontais não se estendem além das linhas
axilar anterior e para-esternal, nunca havendo junção destas
cicatrizes na linha média por mais volumosa que sejam as
mamas, havendo casos que dispensam estas cicatrizes.
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Figura 5 - Aspecto da evolução pós-operatória.

Com o embricamento dos retalhos denno-glandulares,
existe uma real diminuição do diâmetro transverso da ma-
ma, conseguindo-se uma concentração de tecidos que res-
taura o aspecto da mama juvenil, .com características bem
definidas.

Não se observou qualquer problema quanto a amamen-
tação.

Sob a filosofia de enfocar patologias não malignas da
mama, a técnica tem permitido a resolução completa ou di-
minuição de toda a sintomatologia de pacientes previamen-
te portadores de displasias mamárias.

Nunca houve necrose, mesmo em mamoplastias secun-
dárias, seja do complexo aréolomamilar, seja da pele ma-
mária, e as cicatrizes resultantes são inconspícuas e facil-
mente dissimuláveis.

DISCUSSÃO
Das técnicas cirúrgicas já descritas empregadas para corre-

ção de hipertrofias mamárias, nenhuma se detém no trata-
mento de doenças mamárias eventualmente coexistentes em
tais estados.

Todos os progressos das mamoplastias têm-se reduzido
exclusivamente ao aspecto de economia de cicatrizes,sem
se ater a dois parâmetros fundamentais:forma resultante da
mama e tratamento de doenças mamária concomitantetdis-
plasia). Não devemos deixar-nos seduzir pelas cicatrizes
exíguas em mamoplastia em troca do comprometimento da
forma resultante da mama operada, e do não tratamento de
patologias mamárias associadas.

A técnica operatória apresentada permite a abordagem
de todo tecido mamário, dando-se liberdade de ressecção de
áreas patolólicas independentemente do quadrante mamário
considerado.

Ao contrário de outras técnicas,a presente permite res-
secções amplas do tecido mamário, sem o risco de não con-
seguir uma remontagem do cone mamário.

Consideramos ser de responsabilidade do cirurgião o
tratamento simultâneo de displasias mamárias por ocasião
de uma mamoplastia redutora, o que contribui inclusive pa-
ra o tratamento desta moléstia.

Na presente técnica a montagem da mama é obtida pelo
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embricamento de 2 retalhos dermoglandulares, o medial e o
lateral, e pela hipercorreção do colo mamário. Estas mano-
bras permitem a adequada sustentação do peso do tecido
mamário remanescente,conferindo um resultado adequado
por tempo mais prolongado,pois a mama passa a ser susten-
tada pelas alças dos 2 retalhos embricados e não por sua
pele. Com estas manobras reduz-se o diâmetro transverso
da mama e a pele é então suturada sem tensões mecâni-
cas,o que garante a ausência de hipertrofias ou alarga-
mentos cicatriciais,resultando cicatrizes que mesmo
em"T" invertido são totalmente dissimuláveis após 3 a 6
meses de evolução.

No pós-operatório imediato a mama aparece com o colo
hiperacentuado, as aréolas voltadas discretamente para bai-
xo,e o polo inferior planificado. Com o tempo, até o terceiro
mês de pós-operatório, a mama sofre um movimento de
báscula: arredondamento do polo mamário inferior,direcio-
namento das aréolas para a frente e para cima e amenização
do colo mamário.

Preconizamos a presente técnica como segura para qual-
quer tipo de mama, nunca tendo-se detectado em nossa ex-
periência de 25 anos qualquer caso de necrose ou sofrimen-
to circulatório quer da pele quer do complexo aréolo-marni-
lar, mesmo em mamoplastias secundárias. Além disso, a
forma de ressecção do parênquima mamário preserva sua
arquitetura, o que permite à mesma restabelecer seu papel
funcional. Nos casos de mamoplastias redutoras para hiper-
trofias mamárias virginais operadas por esta técnica,a regra
foi a capacidade de amamentação das pacientes que tiveram
seus filhos posteriormente. A funcionalidade da mama tam-
bém é respeitada no que concerne à sensibilidade do com-
plexo aréolo-mamilar, que permanece mesmo nos casos de
grande redução mamária.

Como conclusões, salientamos a presente técnica ope-
ratória para a plástica mamária não só do ponto de vista
estético, com excelente reconstituiçao da forma mamária
e cicatrizes dissimuláveis, mas também como valiosa au-
xiliar no tratamento cirúrgico de dilplasias mamárias sem
o comprometimento da forma e da funcionalidade mamá-
rias resultantes.

Figura 6 - Fotos pré e pós-operatórias com 6 meses de evolução
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Figura 7 - Fotos pré e pós-operatórias com 6 meses de evolução

RESUMO

Os autores apresentam a experiência de 25 anos com
uma técnica de mamoplastia, que está fundamentada na
possibilidade de abordar os problemas funcionais das ma-
mas, através de ressecções de áreas diversas, inclusive no
quadrante súpero-externo, onde as alterações fisiopatológi-
cas se localizam com frequência.

Nesta técnica obtêm-se dois retalhos denno-glandulares,
que são embricados e fixados à fáscia do músculo peitoral.
Consequentemente, obtém-se o cone mamário, que é sus-
tentado pelas alças dérrnicas, o que evita tensão na linha de
sutura da pele. Também dim.inui o diâmetro transverso da
mama, o que encurta a cicatriz do sulco submamário.

Esta técnica permite, portanto, a abordagem de qualquer
segmento mamário, além de proporcionar um resultado es-
tético mais duradouro.
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NEW USES FOR THE LASER IN RHITIDECTOMY
COMPOSITE ANO ENOOSCOPIC

RHYTIOECTOMY ANO LASER PEELING OF
PERIORAL RHITIOS*

Gregory S. Keller**,

Both 532 nm lasers and the new high power Surgipulse
carbon dioxide systems can be used for rhitidectomy and
blepharoplasty. The preponderance of medical evidence has
been that lasers are of value in reducing the short term mor-
bidity of these produceres, but that the ultimate outcome of
these procedures is the same.

The composite rhitidectomy is an excellent procedure
for "unrollig" the nasolabial fold and replacing cheek fat
that has fallen into the nasolabial and jowl area. Submalar
implants, constructed of the patients own fat, can be COllS-

tructed that provide a natural youlhful appearance. A problem
with composite rhytidectomy is the Iengthy recovery time,
as swelling does not resolve as quickly in the composite fa-
celift plane as it does in the subcutaneos plane. Our expe-
rience has been that the use of the laser reduces the reco-
very time for a composite or deep plane rhytidectomy from
eight weeks (time to complete resolution of ali swelling and
bruising as reported by Hamra) to 10 days, on average. Others
(Kulich, Apfebelrg) have confirmed these findings.

Endoscopic rhitidectomy was first presented by us in
1989 and published as laser procedures entitled "endolaser"
rhitidectoiuy in the subgaleal, subcutaneous, subperiosteal
and composite planes. Since then, ISSE, DANIEL, RAMI-
REZ, and others has described procedures performad in the
subperioSteal plane without a laser. The problem with these
procedure is that there is a great amount of ecchymosys and
swelling associated with them, a detriment to patients who

•• Santa Bárbara, Califomia • USA
H M. D., FACS

ARQUIVOS CATARINENSES OE MEOICINA - VOLUME 22 - SUPLEMENTO 1 - 1994

are seeking a procedure with less morbidity than the fore-
head lift. Another problem with these procedures is that it is
difficult to modify frontalis, procerus, corrugator, and de-
pressor supercilli muscle though them.

Use of de laser, particulary the surgipulse high output
carbon dioxide laser with fiberlase, and the endoscope pro-
vides the surgeon with the ability to elevate the brow, mo-
dify muscle, and suspend the mid face and neck through
small incisions. Recovery time is diminished when compa-
red to techniques that do not utilize the laser and thedegree
of morbidity is reduced.

Peeling and dermabrasion of perioral rhytids has been
the accepted manner of tretment of these lesions. Unfortu-
nately, hipopigmentation usually is an unwanted side effect
of these procedures. This is especially true of individual
with olive skin. In order to peel deeply enough to damage
the rhytids, the basallayer of skin containing the melanoso-
lI1es is, of necessity, obliterated. The laser allows the sur-
geon to focally damage the rhytid, converting it into a
"trough". Collagen is stimulated in area of the wrinkle. The
area around the wrinkle is peeled only superficially, and the
basallayer is preserved. Hipopigmentation is avoided.

In sununary, new uses for the laser in rhytidectomy,
allow the surgeon to do more for the patient with less mor-
bidity and side effects. The laser especially reduces the
morbidity and side effects. The laser especially reduces the
morbidity of composite rhitidectomy, endoscopic rhitidec-
tomy (first described by the author), and peeling of perioral
rhytids.

Endereço para Correspondência:
Gregory S. Keller
2323 - De La Vina Strcet
Santa Barbara, Califórnia, - 93105
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THE AGING FACE

THE EVOLUTION OF RHYTIOECTOMY ANO

AOJUNCTIVE PROCEOURES*

Harry K. Moon*'"

We are alI aware that wrinkling of the skin is a result of one
or more of the following changes associated with growing older:
1. The aging process itself,
2. Actinic damage, or
3. Genetic abnonnalities that may be manifest in loss of

the skin's elasticity and resiliency. Ali off these proces-
ses result in a loss from the skin of glycosaminoglycan
gel, elastic fibers and collagen. A great deal of experi-
mental effort has gone into defining laxity of the skin.
Yet, the histiologic characteristic remain poorly mani-
fest. Certainly, the wrinkling of the skin and it's laxity
are due in part to the componentes in continuity with it,
the skin, the fat, the SMAS, and the facial musculature.
The concept of a surgical lifting of the skin may well

have begun with Hollander em 1901. The early attempts at
facelift consisted primarily of skin excision and direct elo-
sure. These techniques depended on tension at the closure
of the wound to elevate the cheek and the neck tissues. BA-
MES, in 1927, saw the problems in this approach and recom-
mended undennining the skin in the subcutaneous plane.

Over the next 50 years, this basic approach remained es-
sentially unchanged. lt consisted of subcutaneous dissection
and redraping of the cheek and neck skin. It was not until
1974 when Skoog reported on a deep layer suspensory te-
chnique that the deeper structures of the face and neck were
addressed. Shortly after this report, MITZ AND PEYRO-
NIE described the SMAS in the face, and the present era filf
facelift by suspension of the SMAS layer was begun.

The defatting of the neck was probably begun in 191
by PASSAT. Yet, it was not until 1968 when MILLARD
reported the procedure that it became popular. ADAMS 1"

and HORTON, at about the same time, began to discuss
and address the concems in this area. Presently, the surgical
literature is replete with variations on the SMAS suspension
techniques. Numerous surgeons have expounded upon their
personal techniques for moving the SMAS, attaching the
SMAS, and lifting the deeper structures of the neck not in
conjunction with the overlying skin. More recently, greater
attention has been tumed to the techniques which address
the midface, especially the nasolabial folds.

•• C/eve/and Foundation • Flórida . USA
*'" Chief of Service . Hospital Director
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In 1990, HAMRA published a paper on the "deep plane
rhytidectomy". This work stresses the anterior release of the
investing fascia of the zygomaticus major muscle and advo-
cates a subcutaneous dissection beyond the nasolabial folds.
A "deeper" plane facelift was actuaIIy advanced by TES-
SIER in 1980. He suggested lifting the soft tissues of the
cheek and forehead by a subperiosteal technique. This te-
chnique has also been discussed by PSILLAKIS, RUMBY,
and CAMARGOS who carry the periorbital dissection of
the subperiosteal lift around the zygomatic body to improve
it's affect upon the cheek. Most recently, descriptions of an
endoscopic browlift and subperiosteal facelift have been ad-
vocated DELCAMPO and others.

The proper selectíon of patients for a facelift procedure
is probably the most important facet in the surgical plan-
ning of these procedures. Certainly it is as important as the
technique chosen and the skilI of the surgeon. In general,
facelift procedures should be predictable, technicalIy realistic,
cost effective, low risk, and have a reasonable recovery time.

This presentation will review the surgical options for fa-
celift and define the operative approaches for selecting pa-
tients. The coupling of the correct technique with patient
characteristics has not been precisely done. There are shortco-
mings with each of the techniques tha t are alI secondary to the
adherent defonnities displayed by the individual patients.

Ofspecial importance are the "age" ofthe skin, the jowls, the
nasolabial folds, the platysrna, the submental fat, the cervico-
mental angIe, the brow and the eyes. Ali of these factors must be
reviewed in Iight of what wilI provide the best long term results
with the least risk to the patient. A review of secondary proce-
dures including the tilting of the corners of lhe mouth, skin pee-
ling, \ip enhancement, etc., will be reviewed at the same time.

In summary, surgeons perforrning facelift procedures now
have several options at their disposal when addressing individual
patient problerns. The proper selection of the patient and the ope-
rative technique to address their rnanifestation of aging is desira-
ble in every case. The author wiII review his own personal techni-
ques in choosing operative procedures and review their outcomes.

Endereço para Correspondência:
Cleveland Clinic Flórida
3000 W. Cypress Creek Road • Fort Lauderdale, Flórida • USA
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TRANSTORNOS SUBJETIVOS CONSEQUENTES
A CIRURGIA PLÁSTICA

O CORPO QUE VAI À CIRURGIA

Helvfdio de Castro Velloso Neto*, Gilceley T. dos Santos*

A aproximação a esse tema, na verdade, é uma aborda-
gem mais específicada de fenômenos mais gerais, cuja in-
serção no saber clínico é de certa forma recente.

Referimo-nos a fatos que já haviam sido observados em
paciente cirúrgicos e que agora, já são do conhecimento de
inúmeros médicos, cirurgiões plásticos, fatos que são da or-
dem, por exemplo, de pacientes que, após serem submeti-
dos a um ato cirúrgico, apresentam, numa posterio idade
variável, alterações conductuais de uma gradação que po '
ir desde alterações ideativas até o ato suicida,

Bem, não é nosso propósito permanecer meramente no
espaço descritivo da fenomenologia implicada, pelo obsce-
no que comporta, mas sim, adentrar ao espaço causal que a
aparelhagem conceitual da Psicanálise (em que pese o abas-
tardamento realizado em nome da mesma) nos propicia,

Assim é que, fundamentalmente se impõe de saída a
conceituação deste objeto nada simples que chamamos cor-
po e que ainda teimamos em confundir com o organismo,

É claro que o corpo que adentra um centro cirúrgico,
não é o corpo que já no primeiro ano da Faculdade estuda-
mos suas minúcias anatômicas.

Fala-se muito, eu escutei muito, mesmo de cirurgiões,
que devemos abordar a pessoa como um todo, uma psique e
um soma. É uma visão louvável, mas romântica, quando in-
troduz uma dicotomia que ainda tem lugar na psicologia e
na medicina, mas desde FREUD, já está superada pela Psi-
canálise.

Claro que estou me referindo aqui à Psicanálise, não a
estas corrupções de conveniência, paixões da ignorância,
que se apregoam aos quatro cantos e que levou LACEN à
dizer que o pior dos confortos é o conforto intelectual, e a
pior corrupção é a do melhor.

Assim, dizíamos, trata-se, eticamente, de conceitualizar
este objeto sui gêneris apelidado corpo e que em Psicanálise
tem um estatuto muito especial, da ordem da topologia.

Antes de mais nada, o corpo é superfície, superfície fe-
chada, como uma bola de futebol, no início da vida, ou seja,

I

,. Médicos psicanalistas do Colégio Freudiano de Curitiba

ARQUIVOS CATARINENSES DE MEDICINA - VOLUME 23 - SUPLEMENTO 7 . 7994

na vivência psicológica infantil precoce, onde, interior e ex-
terior ainda não foram significados, e que depois, mesmo ao
serem significados, estas noções, o que produzirão será uma
enganosa aparência.

Este corpo terá a estrutura de uma Banda de Moebius,
daí ser muito propriamente chamado de NÃO-DOIS.

Lugar do gozo, das mamadas, do chupar dos dedos, das
carícias, é um corpo representação, mais propriamente cha-
mado CORPO ERÓGENO, apto a ser dissecado por palavras
e que acaba, por um outro motivo, sendo dissecado por um
bisturi.

~ I um corpo imagem, um corpo superfície, com ilusão
de uma completude nunca existente, pois que progressiva-
mente esta imago corporal foi sendo marcada em lugares
privilegiados, buracos e bordas, que denominamos zonas
erógenas, que ingressou no centro cirúrgico.

No campo da Cirurgia Plástica, é esta estrutura superfi-
cial sensível, logicizada, superfície NÃO-DOIS que vai,
tranferencialmente, entregar-se ao saber e arte do profissio-
nal que, por mais que se sustente na excelência de sua for-
mação técnica, não está livre de sofrer os sempre violentos
efeitos de um sistema inconciente que, diante de um resultado
cirúrgico, seja ele qual for, responderá ao sabor de um SABER
que o paciente abriga e tem todas as chances probabilísticas de
ler um "excelente resultado" para a estética externa, como
um fracasso rotundo para a imago corporal infantil que
abriga inconcientemente.

Desde FREUD e com LACAN, a clínica cotidiana nos
comprova, o "conceito inconsciente por excelência" é o re-
gistro que em sua pré-história o sujeito infantil inscreveu a
propósito de uma unidade paradoxal de "UMA COISINHA
QUE FOI SEPARADA DO CORPO", tal como SEIO,
VOZ, FEZES, etc., todos elementos que um dia foram viva-
mente sentidos como partes perdidas do corpo próprio.

Particularmente importantíssima na estruturação da sub-
jetividade inconsciente, enquanto retrata de um pequeno
fragmento que se separa da superfície e afeta profundamen-
te, marcado com angústia ao CORPO PRÓPRIO, em fun-
ção deste pedaço tão seu que se destina a um outro corpo.

Registro indelével, de um pedaço perdido que prob-
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abiliza outros pedaços perdíveis e que deixam cicatrizes
inapagáveis num corpo representacional, fantasma com o
qual o cirurgião deverá saber dialogar. Uma arte imbrican-
do-se a outra arte.

Muito além de um organismo, o que o paciente entrega
ao cirurgião, para ser TRABALHADO, num movimento
marcado pela TRANSFERÊNCIA, é um CORPO FAN-
TASMÁTICO e dependendo da estrurura de base da dita
personalidade deste paciente, os resultados, a posteriori, po-
dem ser desastrosos.

Assim é que A.I., 34 anos, conduzido pela polícia a um
hospital psiquiátrico por desvio de rota, uma, vez que o des-
tino original era uma prisão, desvio que se impôs em virtu-
de de se ter tornado flagrante o delírio em que este sujeito
se encontrava imerso, havia sido até então um sujeito "nor-
mal", cidadão trabalhador, participante das atividades coti-
dianas e sem muitas manifestações c1assificáveis de esquisi-
tas, no discurso comum.

Acontece que chegara a ser submetido à apendicectomia
cerca de aproximadamente 40 dias antes, data a partir da
qual um clínico de escuta fina, teria tido condição de escu-
tar em fase inicial a formação de uma construção delirante
em que este sujeito, diante do mundo, tornou-se um CRE-
DOR.

O mundo tornou-se seu devedor, pois ele foi multilado,
roubado, saqueado de uma parte de seu "corps próprio",
que não confundamos com o mesmo corpo orgânico.

Qualquer modo de pensar comum, numa persojialidade
de base não desorganizada, um órgão doente fo: extraído
para obtenção de uma posição mais salutar.

Para A.I., entretanto, houve uma lesão, um r '110, e a
partir deste acontecimento tomou-se credor do mundo "e-
pleto de direitos de entrar em lojas e apoderar-se de objetos
sem a contra partida do pagamento.

Uma ida ao cinema poderia ser efetuada sem compra de
ingresso, etc., o que veio num crescendo a trazer-lhe trans-
tornos que redundaram na intervenção polícial e interna-
mente.

'Por outro lado, P.F., 26 anos, jovem recém formada em
Direito, submete-se a uma correção quase insignificativa no
apêndice nasal. Tudo foi às mil maravilhas, desde os con-
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Helvídio de Castro Velloso Neto
Rua Alameda JúJia da Costa, 2397
Bigurrilho - Curitiba - PR
Fone (041) 224-9082
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tratos iniciais, onde os manifestações transferenciais corriam
como sobre bilhas e o paraíso da felicidade estética era o
único horizonte divisado.

Cerca de 3 meses depois, P .F. começa a manifestar
idéias de persequição no ambiente onde realizava sua pró-
pria pós-graduação, em que após leve sintornatologia, eclo-
de um certo dia uma passagem ao ato contra uma funcioná-
ria da secretaria que a havia CORTADO da lista em que se
inscrevera para participar de uma atividade extra.

Não havia mais vaga e ela, como tantos outros não pu-
deram se inscrever, mas ela fora CORTADA, daquilo a que
jamais chagara a ser inscrita.

Na continuidade do trabalho de análise é que as cone-
xões simbólicas, com o o corpo outro, não o organismo, fo-
ram se esclarecendo e o quadro reduzindo.

Há, entretanto, um tipo de acontecimento clínico que é
marcado de grande interesse, por não se referir especifica-
mente ao paciente que foi submetido à cirurgia.

Em função do fenômeno especular organizado durante o
ESTADO DO ESPELHO, forma-se um tipo de relação ima-
ginária entre os eus e os tus, de grande força identificatória,
a tal ponto de os sujeitos poderem se tomar uns pelos outros
inconscientemente.

Assim, acontece de um membro da família se submeter
a uma cirurgia estética, por exemplo, e basta que um traço
do rosto deste sujeito tenha sido alterado, (e nem se leva em
conta o ganho estético), para que um outro membro desta
família venha a apresentar, às vezes, meses depois, altera-
ções psicóticas, como se o "dano" tivesse sido causado em
si mesmo e não no outro.

O campo é vastíssimo, envolvendo uma série de trans-
tornos tais como surtos de cleptomania, compulsão a adotar
uma criança, mas também, o surgimento de um ódio des-
mensurado dirigido ao cirurgião, embora o resultado estéti-
co tenha sido atingido conforme a prévia programação.

Acontece que os impulsivos agressivos não nascem des-
te paciente que ai está, nesta aparência de adulto, mas sim
de sujeito infantil, criança imortal que se sustenta no narci-
sismo primário, estrutura fundamental que produz a VER-
DADEIRA TRANSFERÊNCIA sustentadora de um ato ci-
rúrgico e suas consequências.
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RESPONSABILIDADE CIVIL DO

CIRURGIÃO PLÁSTICO

E/ynor C. Ferreira*

Vivemos um momento em que o mito da beleza é cul-
tuado; o padrão de beleza tornou-se muito restrito impondo
exigências para atingir um ideal, quiçá, jamais alcançado.

Por outro lado, a evolução da garantia dos direitos hu-
manos individuais, que deixou de atingir tão somente os di-
reitos patrimoniais para alcançar também os danos morais,
fez com que as pessoas procurassem a tutela jurisdicial para
garantia e proteção de seus direitos, visando restabelecer ou
compensar - o dano moral, que teriam sofrido em decorrên-
cia da atividade de profissional aos quais esses pacientes te-
riam se dirigido tentando melhorar seu aspecto exterior.

No Direito Brasileiro, o dano estético causado em razão
de uma intervenção cirúrgica é entendido como dano moral.
Basicamente, o assunto foi tratado no art. 159 do Código
Civil que diz:

"Art 159: Aquele que, por ação ou omissão voluntária,
negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuí-
zo a outrem, fica obrigado a reparar o dano."

Assim, o direito positivo adota a teoria da responsabili-
dade. Com isso, para o dano ser reparado é preciso:

a) um agente causador, que agiu como dolo ou culpa,
que engloba imprudência e negligência;

b) que haja causado um dano;
c) que haja um nexo de casualidade entre a ação e o da-

no.
Sem a existência desses três elementos, não há respon-

sabilidade de pleitear reparação. Isto vale tanto para contra-
tos, sejam escritos e formais, como para os ajustes mera-
mente verbais que ocorrem na maioria das cirurgias. A re-
gra é válida para ambos os casos.

A certa altura, a doutrina começou a fazer distinção en-
tre as obrigações que visam resultados finais e as obriga-
ções de meio, que veio a ser acolhida pela jurisprudência.

As obrigações em que se visa um determinado objeto
são as em que o prestador de serviço se compromete a atin-

* Advogada - área civil com especial dedicação na assistência jurídica à
prática médica.
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gir um determinado resultado. Se ele não chegar lá, será
considerado inadimplente e deverá arcar com as consequên-
cias.

Nas obrigações de meio, apenas se compromete a apli-
car um determinado meio, uma determinada técnica, sem
vislumbrar o resultado a que poderá chegar.

Essa distinção é significativa se considerarmos que ele
vai estabelecer os parâmetros que irão determinar a quem
incube o ônus da prova.

Ela fez com que, na prática, do ponto de vista jurídico,
as consequências sejam decisivas, embora distantes da re-
alidade, pois se considerarmos a cirurgia plástica estética
como obrigação de meio, o ônus da prova caberá ao pacien-
te. Ele terá de provar que foi lesado e que o cirurgião plásti-
co agiu com culpa. Ao passo que, se nós tivermos, como
conceito, que a cirurgia plástica estética constitui obrigação
de fim, o ônus da prova se inverte; presume-se que o cirur-
gião plástico é culpado, que ele não atingiu o fim colimado,
portanto ele é inadimplente. Bem verdade que esta é uma
presunção "juris tatum"- admite prova em contrário. Essa
prova terá que ser feita pelo cirurgião; a ele caberá demons-
trar que não agiu com culpa ou dolo. Com isso, num pro-
cesso litigioso, fica difícil para o cirurgião e é uma situação
cômoda para o paciente, autor da ação. Caberá ao cirurgião
demonstrar e provar que não agiu com imprudência ou ne-
gligência, incluindo negligência, ou até dolo. São ações mais
fáceis de serem propostas e mais difíceis para a defesa.

Destarte, a cirurgia plástica reparadora constituir-se-ia
obrigação de meio, enquanto que a estética obrigação de re-
sultado, com as consequências retro apontadas.

Ocorre que esta distinção foi criada; ela não está na lei.
É uma construção do jurista e até foi útil, de certa forma,
em determinado período, para fins didáticos. Entretanto, te-
mos que considerar que uma das bases do Direito é a pró-
pria realidade social. Se a realidade social sofre alterações,
o direito é dinâmico, vai se acomodando. Daí porque assis-
timos a um momento fascinante neste aspecto, pois nesta
oportunidade se propõe uma mudança. O que vem sendo
decidido não mais atende à exigência atual. A evolução da
própria ciência, da Cirurgia Plástica em sí, faz com que a
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distinção entre .estética e reparadora não tenha mais signifi-
cado. Contudo, essa demarcação, que não se pode precisar
mais, não chegou aos tribunais. Essa realidade não foi sub-
metida à apreciação de nossos julgadores. Ela não foi leva-
da em consideração para fundamentar juízo.

É notório que a cirurgia para corrigir uma seqüela poste-
rior a uma queimadura, não deixa de ter seu aspecto estéti-
co, quanto também a redução da mama, mas ambas são re-
paradoras. Isto não está sendo apreciado. Uma pessoa que
se submete a uma ritidoplastia visa o rejuvenescimento.

A cirurgia pode lhe conferir suavidade das linhas rígidas
do rosto, corrigir aspectos flácidos da face. Mas, com essa
cirurgia não se objetiva a beleza em sí. E a beleza em sí, co-
mo já foi referido, talvez jamais se com cretize unanima-
mente. O conceito de beleza é subjetivo e varia segundo a
época. Parece-me que as decisões, salvo melhor juízo, estão
sendo prolatadas sob o desconhecimento da evolução da
técnica e até do momento e das necessidades sociais que le-
vam indivíduos a procurar um cirurgião visando se subme-
ter a uma cirurgia plástica.

Não se pode concluir que essa cirurgia está obrigada a
atingir determinado objetivo. Não se pode assumir um re-
sultado para uma cirurgia que ainda vai ser realizada
pois, seja ela estética ou reparadora, vai depender de fa-
tores aleatórios na sua evolução, no período do pós-ope-
ratório. Isto, absurdamente, não vem sendo considerado
por nossos tribunais.

Em verdade, tal entendimento, de todo nefasto, revela
conceito ou preconceito de uma época em que se entendia
que cirurgião nenhum poderia interferir para alterar a bele-
za de uma pessoa sadia. Tal intervenção era considerada co-
mo procedimento fútil.

Endereço para Correspondência:
Rua Goiás, 193]
São Paulo, SP
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Realmente, hoje opera-se uma evolução no conceito de
cirurgia plástica, que culminou com o entendimento acolhi-
do pelo Conselho Federal de Medicina, amplamente divul-
gado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, Estéti-
ca e Reconstrutiva, onde ficou estabelecido que: "A Cirur-
gia Plástica e Estética é uma cirurgia como outra qualquer".

Isto é um grande passo, estamos caminhando. Houve
um momento em que ela era proscrita, passou a ser dividida
entre estética e reparadora e ora caminha para um entendi-
mento que possibilitará defesa consentânia com a verdade,
pois, em última análise, o que se pretende é chegar a ela.

Se considerarmos que o direito tem como escopo aplicar
a Justiça, e que para isto precisa ser informado de todas as
circustâncias, avanços e técnicas que surgem no mundo dos
fatos, concluiremos que não é razoável subtrair da aprecia-
ção do Judiciário questões relativas ao asunto em tela, re-
solvendo-as por acordos extra-autos.

Com tal conduta, jamais os integrantes de nossas Cortes
tomarão conhecimento desses fatos da realidade.

Outrossim, as decisões que emanam do Poder Judiciário
devem considerar os elementos psicológicos que antecedem
a ida de um paciente ao consultório e, quando estes também
forem devidamente sopesados, não se admitirá, qual dogma
insofismável, que, se não chegou a um resultado hipotético,
o cirurgião será condenado inexoravelmente. Necessário se
faz fornecer elementos para informar o Juízo, e, mesmo pa-
ra nortear as eventuais proposuuras de demanda. O assunto
exige meditação profunda porque abriu-se a possibilidade
para se alcançar objetivo de mais alto valor, qual seja o da
aplicação da Justiça.
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o CONSELHO REGIONAL DE

MEDICINA E A SOCIEDADE

Nelson Grísard*

"Sensu lato" a Medicina é a arte de curar porém, sabe-
mos todos mas não o sabe toda a Sociedade, que o escopo
moderno da Medicina é previnir as doenças e outros agra-
vos à saúde física e mental, curá-Ias e reabilitar os pacientes
acometidos pelos processos mórbidos, fazendo-os voltar ao
desempenho integral de suas funções ou adquirir novas fa-
ces à seqüelas que por desventura ficaram.

Desconhece também a maior parte da Sociedade que
nosso contrato, em sentido amplo, com o paciente é de
meios e não de fins, mormente na cirurgia plástica dita esté-
tica.

Disse Annes Dias, clínico gaúcho:
O médico pode:
Curar umas poucas vezes,

aliviar muitas vezes e
consolar sempre ...
A Medicina calcada em rigorosos conceitos de moral,

não pode se afastar de sua tradição oriunda do mais antigo e
filosófico dos documentos médicos - o Juramento de Hipó-
crates, escrito há quase 2.500 anos por este notável homem
que subtraiu dos deuses a arte de curar entregando-a aos ho-
mens.

A Medicina atual, após sofrer assombroso e extraordiná-
rio progresso a partir da década de 40, está quase perplexa e
aos poucos vai resolvendo grandes conflitos como o concei-
to de morte, eutanásia, aborto, antinatalidade, fecundação
artificial e destino de óvulos fecundados e "vivos", esterili-
zação humana, transplantes, direito de morrer com dignida-
de, segredo médico, responsabilidade médica, medicina so-
cializada que ensejou a despersonalização da relação médico-
paciente e a medicina "criadora" fundamentada na genética.

Nasce a biotécnica.
Os grandes conflitos se chocam com o Direito, os costu-

mes e a sociedade gerando mais conflitos, incompreensões,
denúncias e processos nos Conselhos Regionais.

* Presidente do Conselho Regional de Medicina de Santa Catarina
Professor de Neonatologia da UFSC.
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Ao Conselho de Medicina cabe "supervisionar a ética
profissional, sendo julgador e disciplinador da Classe Médi-
ca, cabendo-lhe zelar pelo perfeito desempenho ético da
medicina e pelo prestígio e bom conceito da profissão e dos
que a exercem legalmente".

Daí ser o Conselho um órgão que protege o médico - o
bom e correto médico - afastando-o daquele mau e anti-éti-
co profissional. O conselho age estimulado por denúncias
que poderão ou não ter indícios de infração ao Código de
Ética Médica.

O médico envolvido em processo ético-profissional não
deve achar-se um desgraçado e se sentir-se punido.

Não é assim ...
A prudência e a insenção do Corpo de Conselheiros são

a garantia de que o processo ético-profissional permite se-
parar os bons dos maus, apenando estes de acordo com a
Lei.

A Sociedade e os médicos tem confiado no Conselho e a
eles tem recorrido.

Os números a seguir dão o testemunho:

PROCESSOS ÉTICOS-PROFISSIONAIS (PEP)
INSTAURADOS NO CREMESC:

ANO TOTAL JULGADOS Nº DE MÉDICOS PROCESSADOS

1990 05 04 07

1991 12 07 17

1992 31 09 35

1993 27 01 34

1994* 02 - 06

*até 15 de março de 1994.

APENAÇÕES RESULTANATES DOS PEPs
JULGADOS:

• Advertência Confidencial 02
• Censura Confidencial 07
• Censura Pública 05

• Suspensão 30 dias 03
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Foram absolvidos 17 médicos entre 1990 e 1993 (18,2%
dos denunciados no período)

DENÚNCIAS FEITAS AO CREMESC: 152
1990 - 20
1991 - 29

1992 - 41
1993 - 45
1994*- 17

* até 15 de março de 1994.

DENÚNCIAS FEITAS AO CREMESC QUE
EVOLUíRAM PARA PEP, SEGUNDO O DE-
NUNCIANTE, ENTRE 1990 E 1994*:

• Médicos
• Não Médicos

17
27

• Delegado
• Promotor

• Juiz

08

• Ex- Officio 10

• Comissão de Ética
• Diretor Clínico 04

Endereço para Correspondência:
Av. Rubens de arruda Ramos, 226 - Aptº 402 - Centro
Florianópolis / SC - Brasil
Fone: (0482) 22 1647

30

• IPESC
• INAMPS 06
• VIGILÂNCIA SANITÁRIA

* até 15 de abril de 1994.
O trabalho dos conselheiros do CREMES C é notável,

digno dos melhores e maiores encâmios, abnegado pois ho-
norífico a exceção dos jetons por sessão frequentada.

Finalmente 5 recomendações nascidas do bojo dos pro-
cessos apreciados.

1 Prestigiem o Diretor Clínico dos seus hospitais e exi-
jam a adoção e o cumprimento do Regimento Interno
do Corpo Clínico;

2 Acionem as comissões de Ética dos seus hospitais
pois nela podem ser dirimidas muitas questões meno-
res;

3 Preencham adequada e corretamente os prontuários
médicos. Eles são a garantia e segurança do médico
nos processos:

4 Nunca deixem laudos, receituários, prontuários, re-
quisições, etc. assinados em branco;

5 Sejam cortezes com os pacientes e familiares; claros
e simples nas explicações dos problemas; cultuem a
hierarquia nos Serviços; peçam por favor e digam
obrigado!

Assim agindo teremos feito a profilaxia dos nossos pro-
blemas com os Conselhos.
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o EXERCíCIO PROFISSIONAL E

A CIRURGIA PLÁSTICA

José Francisco Wechsler •.

No exercício profissional da Cirurgia Plástica, o médico
sempre procurou, através de permanente aperfeiçoamento
técnico, fornecer a seus pacientes o melhor.

Nos últimos anos, apesar de todo o esforço dos profis-
sionais em bem resolver seus casos, surgiu um verdadeiro
pesadelo ameaçador sobre nossa especialidade, com a
ocorrência, cada vez mais freqüente, de processos contra
médicos.

Sob a alegação de insatisfação com o resultado obtido,
pacientes estão acionando seus médicos, exigindo novas ci-
rurgias e, com apetite cada vez maior, vultosas quantias in-
denizatórias.

Consciente de ter oferecido a seu cliente o mais aprimo-
rado trabalho técnico, o cirurgião é o punido com sentença
em que o magistrado estipula que, sendo uma cirurgia "es-
tética", o resultado deve ser o melhor e o prometido.

Ora, considerar um ato cirúrgico com a obrigação de re-
sultado pode inviabilizar a profissão.

Assim, cabe a nós, especialistas, estabelecer uma estra-
tégia de ação.

O jui por não ser médico, necessita de assessoramento
e informação fidedigna; temos, então, de organizar for-
mas de transmitir ao magistrado a informação precisa e
coerente.

É preciso enfatizar aos que têm a missão de sentenciar,
que a medicina tem limitações inerentes. O médico só pode
responder pelo que depende exclusivamente dele e não pe-
las respostas orgânicas do paciente.

•. Cirurgião Pléstico-Fundsdor da Regional Sul da SBCP
Diretor do DEPRO·SBCPER

Prof. de Medicina Legal da Faculdade Direito da UNlSINOS·RS
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O papel do DEPRO - Departamento de Exercício Profis-
sional da SBCPER, nesta gestão, será aproveitar a experiên-
cia positiva que vem ocorrendo no Rio Grande do Sul, com
o constante intercâmbio de informações.

Por outro lado, é fundamental orientar os colegas quan-
do ao comportamento diante do paciente, bem como o crité-
rio de seleção dos mesmos para a cirurgia. Neste sentido,
consideramos de especial valia o levantamento psicológico
do candidato a operar, para evitar ao máximo a ocorrência
de atritos.

Há que chamar a atenção, também, para a repercussão
médico-social da incidência, cada vez maior, de processos
judiciais, na relação médico-paciente.

Na preocupação de evitar processo por omissão ou falta
de cuidados, os médicos, em especial os mais jovens, têm
encaminhado os pacientes a baterias de exames e consultas
a especialistas.

Ora, sendo solicitada enorme demanda de exames espe-
cializados e atendimento por outros especialistas, além de
grande número de hospitalizações para acautelar-se, o fluxo
de ocupação de leitos hospitalares e atendimento por espe-
cialidade enfrenta uma avalanche.

Em face do engarrafamento produzido por esse meca-
nismo, o sistema de saúde fica insuficiente e decreta imen-
sas filas, que têm início nas madrugadas.

Convido os colegas a refletir sobre esse aspecto.
Finalizando, estamos trazendo para a atuação do DE-

PRO, nesta gestão, o trabalho que imple me nta mos no Rio
Grande do Sul, através de um sistema de interação, infor-
mação e atuação vigilante.

Endereço para Correspondência:
José Francisco Wechs/er
Rua Prof. Annes Dias, 154 - 60. cj. 605
Porto Alegre - RS
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TURBULÊNCIA NA RELAÇÃO CIRURGIÃO{ÕES)

PLÁSTICO{S) E SEU{S) PACIENTE{S)

Marcelo Blaya Perez*

A maioria das pessoas se enquadra um pouco mais ou
um pouco menos no esquema dA personagem de OSCAR
WILDE apresentadA em "O retrato de Dorian Grey". Man-
temos no porão do inconsciente um retrato no qual ocorrem
todas as transformações que não admitimos em nossa ima-
gem aparente que, graças aos nossos cuidados culturais e
cosméticos reais ou fantasiados, tendem a manter-se como a
desejamos. O fato de estar fora da perCepção consciente e
sensorial torna o retrato o fator predominante na economia
emocional da pessoa. Procuramos defender-nos da realida-
de de sonho que prevalece no sótão onde está o retrato con-
trapondo a ela a imagem corporal consciente e sensorial-
mente perceptível. Os recursos cosméticos para o corpo e o
aprimoramento da cultura para a personalidade levam-nos
constantemente a soluções hipócritas que escondem na
máscara da face todo o delírio e ódio que habitam na pro-
víncia do sonho. Para compreender a turbulência inevitável
em toda e qualquer relação médico-paciente é preciso que
tenhamos presente que a relação nunca é apenas entre um
médico e um paciente monolíticos. A relação médico-pa-
ciente parece mais uma relação entre duas bancadas cujas
lideranças podem variar segundo as circunstâncias.

O cirurgião plástico recebe um paciente que deseja fazer
mudanças na aparência percebida pelos órgãos dos sentidos
julgando que ela está determinando graves deficiências nas
relações emocionais da pessoa consigo mesma e com os ou-
tros. Duas situações logo se apresentam: (1) o paciente soli-
cita mudanças cosméticas pois imagina que elas irão produ-
zir mudanças no retrato que mantem trancafiado no sótão,
na província dos sonhos. (2) as mudanças cosméticas solici-
tadas são compreendidas e resultaram de conflitos resolvi-
dos da pessoa consigo mesma. Se o cirurgião tratar as duas
situações como idênticas é provável que tenha um paciente
queixoso no primeiro caso e uma pessoa satisfeita no se-
gundo; se não houver uma compreenção adequada desta

* Livre Docente Clínica Psiquiátrica Faculdade de Medicina· UFRGS.
Ftnfri:r e ex<ietY ~ fu::ara::iá18aya • ari::a Prte/, PcxtJ 1Vege.
Analista didata retirado, Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de
Janeiro.
Professor Convidado de Psicanálise, Instituto de Estudos Superiores,
Madrid, Espanha.
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charada o cirurgião está a caminho de complicações pois
graças à competência de seu artesanato cirúrgico conseguirá
realizar as modificações solicitadas pelo cliente ou algo que
está muito próximo disso mas o cliente que imaginava que
essas modificações trariam mudanças na sua imagem cor-
poral sensorial e na província do sonho sente-se desiludido,
enganado ou mesmo roubado nas suas expectativas.

Fácil deduzir a importância de uma capacidade de ava-
liação do cirurgião para conhecer os riscos da relação. A
competência no artesanato cirúrgico plástico é indispensá-
vel mas não coloca o profissional a coberto de penosas sur-
presas que só a avalição psicossocial pode obviar. O trabalho
deve ser do cirurgião e não de profissionais da área psi que
só podem ajudar como "souding boards" para o colega pois
a credibilidade da relação está vinculada a ele. Os seguintes
são alguns pontos que creio importantes: (1) uma discussão
objetiva em detalhes para compreender o que espera o pa-
ciente de sua cirurgia; não deter-se apenas nas mudanças
plásticas mas incluir uma discussão dos resultados especial-
mente na área do comportamento e das relações interpes-
soais; (2) obter na conversa uma idéia da relação do pacien-
te com pessoas importantes de sua vida familiar, profissio-
nal, recreativa e, especialmente com os profissionais da
área de saúde que lhe prestaram serviços; (3) fazer um ba-
lanço da vida emocional do paciente, procurando especial-
mente ter uma idéia da qualidade de vida através do trabal-
ho, recreação e relações amorosas. Pacientes com uma vida
pobre e com muitas queixas dos prestadores de serviços que
nos antecederam são riscos graves.

Uma palavra final com relação a personalidade do médi-
co. Todos nós médicos amamos curar e nós psicanalistas in-
ventamos designações como paciente resistente ou reação
terapêutica negativa para os clientes que não evoluem tão rápi-
da ou satisfatoriamente como o desejaríamos. O cirurgião
plástico com grande ambição curativa pode estar usando seu
paciente para satisfazer seu próprio narcisismo. Tais médicos
têm dificuldade em avaliar a relação, cegos como estão pelo
almejado sucesso. É provável que aí tenhamos turbulência.

Endereço para Correspondência:
Rua Fernandes Vieira, 129 - CEP 90035-01
Porto Alegre - RS

ARQUIVOS CATARINENSES DE MEDICINA - VOLUME 23- SUPLEMENTO 1·1994



MICROCIRUGIA EN LEPRA*

Hera/do Rosini**

Se expone Ia experiencia en esta provincia dei Noroeste
Argentino, eu Cirugía de Ia lepra, usando técnicas micro-
quirurgicas. Tenemos 21 pacientes operados, con distinta
patología, y tecnicas.

14 nervios cubitales, en su mayoría en casos avanzados,
con lesiones en garra asociadas, atrofias músculares y para-
Iisis de oposición. EI nervio, en su mayoría (11 casos) me-
reció una epineurectomía total. La lepra es Ia única patolo-
gía que 10 justifica. Debió asociarse disociación y Iiberación
fascicular, anteposición cubital. Las garras, en cuatro casos
eran asociadas garras dei mediano, y merecieron Ia técnica
dei Lazo de ZancoIli. En dos casos, liberamos cubital en
Guyon.

Las atrofias fueron compensadas, temporariamente, con
injertos grasos, usándolos en 6 casos, debiendo repetirlos en
tres casos. EI resultado cosmético y funcional inmediato es
exelente, pero se deteriora y precisa retoques, con un saldo
bueno.

EI tunel dei tarso debió ser operado, con epineurectomía
y disociación dei tibial posterior, dos veces.

* Salta· Argentina
** CirurgiãoPlástico
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Salto, Argentina
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PARALISIA FACIAL
Considerações e Tratamento*

Luiz Fernando N. Franciosi**

A paralisia facial não é uma doença e sim um sinal.
Existe uma série de causas de paralisia facial. Entre elas

pode-se citar as congênitas, traumáticas, neurológicas, in-
fecciosas, metabólicas, neoplásticas, tóxicas e iatrogênicas.

É importante, para ser estabelecido um tratamento ade-
quado, ter-se o perfeito enterldimento da causa da paralisia
bem como o nível onde ocorre h a lesão.

As lesões podem acontecer em nível supranuclear, nu-
clear, angular, no gânglio geniculado, na região tímpano-
mastóidea ou extracraneal.

A data em que apareceu a paralisia facial bem como sua
evolução, podem influir no prognóstico. Sabe-se que lesões
mais recentes costumam responder ao tratamento de forma
mais satisfatórias que as antigas.

Percentualmente a causa mais freqüente de paralisia fa-
cial é a paralisia de BELL. De uma maneira geral, a grande
maioria dos pacientes que experimentam esse tipo de para-
lisia, tem um retorno dos movimentos dos músculos faciais.
Entretanto, cerca de 15% dos pacientes evoluem para um
mau prognótico. Parece que o tempo levado entre o apareci-
mento da paralisia e o início dos movimentos é um fator re-
levante no prognóstico e no tratamento a ser instituído.

Existem vários métodos de pesquisa de uma paralisia fa-
cial. Todos eles visam estabelecer o nível (altura) de lesão e
a quantidade de musculatura envolvida. No entanto a eletro-
miografia bem conduzida é capaz de fornecer o nível e o ti-
po de lesão, a quantidade e o estado da musculatura envol-
vida e ainda o prognóstico evolutivo.

•. Hospital Conceição - Porto Alegre - RS
•.•. Sócio Titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Estética e

Reconstrutiva,
Sócio Titular da Sociedade Brasileira de Microcirurgia Reconstrutiva,
Chefe do Serviço de Microcirurgia Reconslrutiva do Hosp. Cristo
Redentor Porto Alegre / RS . Brasil
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Existe hoje em dia um grande arsenal terapêutico a ser
utilizado em pacientes portadores de paralisia facial.

De uma maneira geral, o tipo de tratamento a ser utiliza-
do depende da lesão, do nível, do estado da musculatura e
do tempo de evolução tanto do surgimento da paralisia fa-
cial bem como do tempo em que se espera obter o resultado
desejado.

Devido a esses fatores, uma paralisia facial, para fins de
tratamento, deve ser classificada como não definitiva ou de-
finitiva.

Nas paralisias não definitivas podem ser utilizados mé-
todos que visam corrigir o dinamismo da face, preocupan-
do-se com o restabelecimento da contração muscular.

Já nas paralisias definitivas, pelo tempo de evolução, a
músculatura paralisada não aceita mais reinervação pois es-
tá totalmente fibrosada e degenerada. Os métodos de trata-
mento a serem utilizados nestes casos visam a correção es-
tática dos sinais da paralisia ou a substituição dos músculos
fibrosa dos por outros, locais ou trazidos à distância e reiner-
vados e revascularizados por técnicas microcirúrgicas espe-
cíficas.

Não rara é a situação em que vários métodos terapêuti-
cos são utilizados para se obter um resultado final que possa
conduzir ao seio social o paciente com esse tipo de proble-
ma.

Tem-se a certeza que a precocidade de instalação do tra-
tamento adequado para cada caso, bem como o acompanha-
mento pós-operatório com fisioterapia específica e constan-
te pode trazer grandes benefícios ao paciente portador de
uma paralisia facial.
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-RECONSTRUÇAO DA MAMA COM

MICROCIRURGIA*

Sirlei dos Santos Costa-

INTRODUÇÃO

A reconstrução de mama com microcirurgia vem apri-
morar os benefícios da reconstrução convencional, minimi-
zando as seqüelas das zonas doadoras e favorecendo a mo-
delagem da mesma.

DISCUSSÃO

A indicação de reconstrução de mama, antes restrita a
casos selecionados, apenas tardia, é hoje planejada junto
com a mastectomia, trazendo grandes benefícios estéticos e
psicológicos para a paciente, sem interferir na história natu-
ral da patologia da mama.

O retalho músculo cutâneo reto abdominal é amplamen-
te utilizado com resultados já bem definidos, e de qualidade
bem superior ao uso de materiais sintéticos.

Para o reparo da parede abdominal, após a retirada do
retalho, várias proposições foram feitas, todas procurando evi-
tar hérnias ou diminuir a protusão abdominal, bastante desgra-
ciosa, referente a ausência dos músculos reto-abdominais.

A elevação de apenas um músculo reto e o retalho cutâ-
neo, ocasiona, freqüentemente, necrose gordurosa sub-cu-
tânea, trazendo preocupação para os mastologistas, que de-
vem diferenciar estes nódulos de recidiva local da doença, o
que é possível por termografia, não usual em nosso meio.

Usando o retalho reto-abdominal microcirúrgico, podemos
levar apenas parte de um músculo reto, porque usamos o pedi-
culo inferior que é predominante, e garante rica vascularização
para o retalho. Preservamos a integridade da parede abdomi-
nal, porque levamos pequena faixa de aponeurose sem neces-
sidade do uso de telas inorgânicas para seu fechamento. Obte-
mos um bom posicionamento do umbigo. Evitamos o abaula-
mento infra-mamário que prejudica o contorno do sulco infe-
rior da mama e temos um retalho que podemos girar sobre o
pedículo na posição mais favorável para preencher a falha da
mastectomia, tanto no mesmo ato operatório, como em re-

•. MamoclínicaHospitalMãe de Deus . PortoAlegre/ RS
•.•. TItularda SBCPER
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construção da mama em outro tempo operatório.

CONCLUSÃO

O uso da microcirurgia não só possibilita procedimentos
impossíveis por outras alternativas, como também, no caso
da reconstrução da mama vem contribuir, decisivamente,
para a melhor qualidade, tanto da zona doadora, quanto da
zona receptora.
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Retalho miocutêneo reto abdominal baseado no pedículo
epigástrico inferior profundo. Somente a porção de músculo que
contém o trajeto do pedicuto e os vasos periurentes, é incluída
com o retalho. O restante do músculo permanece intacto com o
objetivo de manter íntegra a inervação.
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MICROSURGERV IN THE UPPER EXTREMITY*

Ronaldo S. Carneiro""

Microsurgery in the upper extremity can be divided into
several ehapters. Number one is the repair of nerves. Nerve
repair has ehanged from the epineural repair that was per-
formed with 6-0 nylon when I was a Resident in General
Surgery (1970's) to the very precise repair with 8-0, 9-0,
end 10-0 nylon sutures from the late 1970's to the very pre-
cise repair with 8-0, 9-0, and 10-0 nylon sutures from the
late 1970's to the present. The glue repair of nerves is
still not utilized in the United States beeause of the non-ap-
proval of the glues by the government agencies. The result
of mierosurgical repair of nerves is a tremendous differenee
in the result of regeneration of nerves espeeially of radial
nerve injuries, median and ulnar nerve injuries that are dis-
tal to the eIbow and in patients that are not extremely old.

The second aspeet of microsurgery is the repair of vessels.
The pateney rate of vessel repairs with micro-sutures sueh as
8-0 sutures for the vessel in the foreann and 10-0 sutures in the
finger vessels has dramatically ehanged sinee the microsurgi-
cal teehniques have been employed. The repair of vessels in-
volves vein grafts for oecIuded vessels as welI as vessels that
have aneurysms or arterial venous fistulae type of problems.

The third important eontribution of mierosurgery to
hand surgery is the replantation of hand, fingers, ete. The
indication for replantation has ehanged dramatically over
the last few years espeeially the indication for replantation
of single digits and also the attempts of replantation of di-
gits that have been erushed.

The fourth application of mierosurgery is the free-flaps
in the upper extremity. I personally have eleeted three free-
tlaps for the upper extremity and I use them in the majority
of cases. The first is the lateral ann tlap whieh ean be used
for smalI to medium defects in the upper extremity. The se-
eond is the latissimus dorsi tlap that can be used for substi-
tution of muscIe as well as skin in large defects of the upper
extremity. The third is the utilization of the small vein mi-
erosurgical tlap whieh is utilized for dorsal defeets with in-
jury to the extenso r tendons in the fingers 1.

•• C/eve/and Foundation • Miami • USA
•••• Chief, Section of Hand Surgery
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Figura 1 Defect in dorsum of hand post-debridament of chronic os-
teomyelitis~.

REFERÊNCIAS
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RECONSTRUÇÃO ÓSSEA VASCULARIZADA*

Ana Zulmira Eschrolz Diniz""

Sirlei Lordes Rinaldi t

INTRODUÇÃO

A técnica de enxertia óssea foi introduzida no século
XIX (1895) por BARTH. SYKOFF em 1900 usou o enxer-
to ósseo para reconstrução da mandíbula, proveniente de
crista ilíaca. Esta passou a ser então a grande área doadora
de enxerto esponjoso. Porém, a grande dificuldade encon-
trava-se nas perdas ósseas externas, isoladas ou associadas
a perda de tecidos moles.

O aumento na demanda da reparação óssea, seja por
ablação tumoral ou mesmo na cirurgia ortopédica e trauma-
tológica, fez com que se voltassem às técnicas de isolamen-
to de um segmento ósseo que tivesse um pedículo nutriente
arterial e venoso.

A costela foi o primeiro osso vascularizado usado clini-
camente, porém sua aplicação se limita a reconstrução de
mandíbula. Em 1974, "OSTRUP e FREDERICKSON des-
crevem a transferência microvascular de costela em cachorros,
demonstrando sobrevida das células osteogênicas. Em 1975
TA YLOR relata a primeira transferência livre de fíbula vas-
cularizada. Porém, em trabalho retrospectivo UEBA no Ja-
pão relata a transferência livre da fíbula já em 1973.

As patologias encontradas que suscitariam este tipo de
reconstrução, seriam: trauma, infecção, ressecção tumoral,
pseudoartrose congênita de tíbia ou antebraço, hipoplasia
congênita do rádio, procedimento de alongamento e necrose
avascular da cabeça femoral sem colapso.

As áreas doadoras vascularizadas ósseas seriam: coste-
Ias, fíbula, crista ilíaca, rádio, ulna, escápula, metatarso e
clavícula.

A intenção na utilização de um retalho ósseo vasculari-
zado está na transferência de um tecido vivo, que apresenta
seu próprio aporte sanguíneo, não estando na dependência
do aporte local.

A incorporação deste retalho se faz de maneira similar a

•• Serviço de Cirurgia Plástica e Microcirurgia Reconstrutiva do Hospital
Nossa Senhora das Graças· Curitiba • PR

•••• Titular da SBCPER
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cicatrização de uma fratura, só que em situações adversas:
seja com baixo aporte vascular local (pós-infecção, irradia-
ção, dano vascular pelo trauma, etc.) ou com perdas exten-
sas (ressecções tumorais, perdas traumáticas, etc).

MÉTODO

Cinco pacientes foram submetidos a reconstrução óssea,
num total de seis intervenções.

As patologias foram:
Pseudoartrose congênita . 2
Pseudoartrose adquirida . 1
Osteomielite . . . . . . . 1
Ressecção tumoral . . . . 2

Os retalhos utilizados foram:
Fíbula livre . . . . . . . . . . . . . . . 4
Osteocutâneo radial . . . . . . . . . . 1
Osteomiocutâneo de peitoral (costela) . 1

A técnica consistiu do isolamento de um segmento ós-
seo acompanhado de sua vascularização e levando ao defei-
to. Em cinco casos foi realizado microanastomoses vascula-
res e em um caso a transferência foi realizada pediculada
(músculo peitoral). Na área receptora foi feito o desbrida-
mento e ressecção do osso não viável.

A indicação do retalho basicamente consistiu na avalia-
ção da extensão do defeito e necessidade ou não de cobertu-
ra cutânea associada.

Para perdas de ossos longos foi utilizado a fíbula, devi-
do a disponibilidade de osso para grandes perdas.Podemos
utilizar até 35 em de comprimento. Apresenta uma alta pro-
porção de osso cortical e um formato triangular que a toma
superior no que tange a resistência e ao stress angular e ro-
racional'. O seu diâmetro é aproximadamente ao do rádio
para o membro superior e encavilhada no cavidade medular da
tíbia e mantida com fixador externo para o membro inferior.

O pedículo (vasos peroneiros) foi colocado distal (posi-
ção retrógrada) pela conveniência e facilidade de realização
das microanastomoses. Estas foram término-laterais na arté-
ria tibial anterior e té33nnino-terminal na veia safena mag-
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na. Foi utilizada a fíbula homolateral no caso da pseudoar-
trose congênita, uma vez que a patologia era bilateral, e
contralateral no caso da pseudoartrose adquirida.

CASO CLíNICO

Caso 1
M. M., 4 anos, portadora de pseudoartrose congênita de

tíbia e fíbula à D e tíbia à E, virgem de tratamento.

Caso 2
L. A. S., masc., 27 anos, apresentou fratura exposta de

rádio e fíbula com perda de substância cutânea e desenvol-
veu ao longo do tratamento, pseudartrose.

Caso 3

A. J. C., 49 anos, masc., apresentou fratura exposta de
rádio e ulna, submetido à tratamento cirúrgico, desenvolveu
osteomielite, com reabsorção do rádio e pseudoartrose da ulna.

a retalho Antebraquial Osteocutâneo foi utilizado para
perda óssea pós-maxilectomia parcial e irradiação. A fixa-
ção óssea efetuada nos cotos remanescentes, e reconstrução
do pálato anterior e posterior com a porção cutânea. As
anastomoses dos vasos radiais realizadas término-terminal
nos vasos daciais contra-lateral. A indicação do retalho an-
tebraquial se baseia na necessidade da reparação osteocutâ-
nea de pouco volume.

CASO CLíNICO

Caso 4

E. L, 63 anos, fem., portadora de perda óssea maxilar,
pós-maxilectomia parcial à E por tumor e irradiação poste-
rior.

a retalho Osteomiocutâneo de Peitoral Maior (costela)
foi indicado para a reconstrução de mandíbula (porção me-
diana). A reconstrução foi realizada no mesmo tempo cirúr-

ico da ressecção tumoral, que resultou numa perda externa
mediana incluindo todo o lábio inferior. A indicação baseia-
se no fato de ser uma cirurgia não muito longa, de baixa
morbidade e apresenta um volume ósseo e cutâneo suficien-
te para o defeito.

CASO CLíNICO

Caso 6

L. c., 23 anos, masc., portador de tumor epidennóide de
lábio inferior fixo á mandíbula. Planejado ressecção total de
lábio inferior e porção mediana de mandíbula.

RESULTADOS

a controle de viabilidade do osso foi realizado através
do RX simples. A união (calo ósseo) foi indicativo do su-
cesso na transferência óssea vascula rizada.
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Nas seis transferências realizadas houve a integração to-
tal do osso, com formação de calo ósseo e espessamento do
mesmo, no caso da fíbula, mimetizando o osso receptor.

A deambulação foi permitida após o 9Q mês com o auxí-
lio de órteses e quando liberada notou-se o rápido aumento
em diâmetro do osso transplantado.

Como complicações houve perda cutânea da ponta do
retalho osteomiocutâneo de peitoral maior na parte fáscio
cutânea, deixando o osso exposto no interior da boca com
fístula para o exterior. Foi solucionado com a transferência
livre de retalho dorsal do pé para forro. Houve o fechamen-
to espontâneo da fístula após tal procedimento.

Nos casos de ffbula houve apenas leve desvio do eixo,
porém sem maiores problemas para a deambulação. Na
pseudoartrose congênita apresentou valgo de joelhos e tor-
nozelo, mas já no pré-operatório apresentava certo grau de
deformidade pela própria gravidade do caso, pois havia
pseudoartrose de fíbula à D.
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DISCUSSÃO E CONCLUSÕES

Através dos casos realizados conclui mos que o osso
vascularizado apresenta uma superioridade em relação aos
resultados pós-operatórios de consolidação e apresenta me-
nor índice de complicações quando comparado aos enxertos
convencionais. Principalmente por encontrar-se em área re-
ceptora muitas vezes desfavoráveis e mesmo grandes per-
das ósseas.

a que ocorre na realidade, é que nos enxertos conven-
cionais ocorre uma necrose parcial ou total do enxerto e daí
uma aposição de osso em substituição. A histologia mostra
um afibrose difusa 11, indicando morte dos e subseqüente re-
vascularização. Este fenômeno assim, fica diretamente rela-
cionado com o tamanho do osso transplantado e a vasculari-
zação do leito receptor. Como conseqüência teríamos as
possíveis complicações como a não consolidação, reabsor-
ção ou mesmo a fratura do enxerto.

Neste aspecto o osso vascularizado reduziria essas com-
plicações, uma vez que apresenta como vantagens:

1. Possue células osteogênicas prontas (vivas) para a
formação do calo ósseo, sem ter que passar pelo fe-
nômeno de substituição de células mortas. Estes os-
teoblastos vivos respondem imediatamente ao
estímulo.

2. Responde assim, melhor ao estímulo mecânico de pe-
so, promovendo uma hipertrofia periostal (aumento
do diâmetro por formação de osso envolta do enxer-
to) e endostal (quando há aumento do diâmetro do
cortex e canal medular).
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o estímulo do peso sobre o osso é um fator importan-
te no processo dinâmico de formação e reabsorção de
osso. A precocidade desta hipertrofia tem uma rela-
ção direta com a fixação interna e colocação adicio-
nal de enxerto ósseo nos cotos de união.

3. Resiste mais a infecções bacterianas devido ao aporte
sangüíneo próprio.

Assim, a função fisiológica do enxerto ósseo convencio-
nal que seria induzir a formação de osso, dar o arcabouço
para a deposição e prover um caminho para novos osteo-
plastos, fica aqui transformada numa função mais dinâmica,
com osteoblastos vivos, respondendo imediatamente ao es-
tímulo mecânico de peso e com aporte vascular autônomo.
Independe da qualidade do leito imediatamente após a
transferência.

O osso vascularizado, então, consolida mais rapidamen-
te e mais freqüentemente que o não vascularizado 1 e devi-
do a hipertrofia se adapta melhor a sobrecarga mecânica de
peso e é evidentemente mais resistente, suportando melhor
a fratura 11.

RESUMO

Reparações ósseas vascularizadas foram realizadas para
diferentes reconstruções, obtendo uma integração total e
uma superioridade em relação aos métodos convencionais.

Avaliação da indicação e resultados é feita, assim como
uma análise da fisiologia óssea convencional e vascularizada.

SUMMARY

The vascularized bone reconstructions were made for
different kinds of bone defects. There was a total survive of
the bone and superiority of the results.

The indications and results were commented and the bo-
ne phisiology conventional and vascularized were analysed.
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-NOSSA SISTEMATIZAÇAO

NAS RITIDOPLASTIAS*

Luiz Carlos Garcia-, Guaraci PaschoalFilho-, Paulo Miguel Garcia-

INTRODUÇÃO:

A constante procura do melhor resultado faz da Ritido-
plastia um dos mais dinâmicos procedimentos cirúrgicos de
nossa especialidade.

Desde PASSOT, 1919 com sua incisão e excisões pe-
quenas e isoladas, a ritidoplastia foi executada e aprimorada
por inúmeros cirurgiões que fizeram história.

LA GARDE, 1925 descreveu diversas técnicas de Face-
Lifting.

HOLLANDEX, 1932 publicou sua experiência com a
Ritidectomia desde 1901. Insatisfeito com os resultados das
incisões isoladas desenvolveu um processo mais extenso
com incisão temporal, pré-auricular, retro-auricular e mas-
toideana única.

BETTMANN em 1919 publicou incisão em torno do
pavilhão auricular e em 1920, fotografias de pré e pós-ope-
ratório.

JOSEFH, 1921 e 1928 publicou técnicas de Face-Lif-
ting.

FRUCHWARD, 1922, HUNT 1926 e NÓEL 1926 tam-
bém publicaram técnicas e livros sobre cirurgia cosmética.

NÓEL foi a primeira a chamar atenção sobre os aspec-
tos psicológicos da cirurgia cosmética.

LEXER 1931, descreveu técnica com ressecção em "S"
nas regiões temporal, pré-auricular e retro-auricular.

Na história atual da Ritidoplastia muitos seriam os auto-
res a serem citados. SKOOG 1974, que descreveu pela pri-
meira vez a ritidectomia profunda (descolamento sob o
SMAS e o Plastisma).

Em nossos tempos a cirurgia para correção da flacidez
facial chegou a tomar-se bastante agressiva, principalmente
quanto ao tamanho das cirurgias e à extensão dos descola-
mentos de pele. Muitos acreditavam que a radicalidade era
sinônimo de bons resultados.

•• Universidade de Caxias do Sul
- Membro Titular SBCPER

- Médico Resistente
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A observação de milhares de casos operados no mundo
inteiro demonstrou, no entanto, que deve prevalecer o bom
senso. Cada caso, deve ser analisado em particular, levan-
do-se em consideração a extensão da deformidade, bem co-
mo a expectativa do paciente a respeito do resultado.

Hoje predomina o sentido conservador procurando-se
dar satisfação ao paciente com manipulação tecidual tão li-
mitada quanto possível. Passou-se a respeitar o verdadeiro
sentido desta cirurgia, isto é, o sentido paleativo.

Dentro deste espírito procuramos desenvolver uma sis-
tematização cirúrgica em que associamos a idéia de
SKOOG à eliminação da cicatriz occiptal às custas da mu-
dança na orientação das trações.

MÉTODO

Para observação dos resultados práticos desta técnica
selecionamos um reduzido grupo de pacientes entre os can-
didatos à Ritidoplastia.

A escolha abrangeu pacientes portadores desde discreta
até importante flacidez cérvico-facial, com e sem indicação
de Iipoaspiração sub-mentoniama e sem indicação de trata-
mento do Platisma - SMAS.

Os tempos cirúrgicos são os mesmos da técnica conven-
cional. As modificações básicas ocorrem no descolamento e
na inesistência da cicatriz occiptal em função da modifica-
ção da direções de tração.

O descolamento é executado sob o plano SMAS-Platis-
ma de maneira ampla. Restringimos o descolamento sub-
cutâneo a uma pequena área, apenas para permitir a aborda-
gem destas estruturas.

A tração dos retalhos, a qual é aplicada em direção ver-
tical ao invés de olblíqua. Iniciamos a tração pelo retalh'o
térnporo-préauricular onde conseguimos maior ganho de
ressecção com esta direção de tração. Com isto a pele que
resta para ser ressecada na região retro-auricular, onde apli-
camos também tração perpendicular, é de pequena quanti-
dade. Assim nos é permitido não confeccionar o retalho oc-
ciptal e conseqüentemente evitar a cicatriz occiptal e o des-
locamento da linha retro-auricular do cabelo. A altura do pé
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do cabelo (costeleta) que se toma excessiva com a tração
vertical, é compensada através de rotação retrógada dos re-
talhos temporais. Esta rotação para baixo faz com que o pé
do cabelo retome à sua posição natural. Tal tática já execu-
tamos há tempo para corrigir o pé do cabelo excessivamen-
te alto tanto por constituição quanto nas seqüelas de ritido-
plastia.

DISCUSSÃO

Temos empregado a presente sistematização em casos
de flacidez moderada bem como em casos mais acentuados.
Nossa observação mostra que os objetivos são facilmente
alcançados mesmo naquelas pacientes em que a flacidez é
extrema. Além de não termos constatado complicações adi-
cionais em comparação com a técnica clássica, observamos
inúmeras vantagens que estão descritas na cuncIusão.

CONCLUSÃO

o fato de procedermos o descolamento essencialmente
sob a SMAS e o Platisma não impede uma excelente corre-
ção de flacidez da pele mesmo nos casos mais severos.
Além disto temos observado as seguintes vantagens: menor
tempo cirúrgico, descolamento mais fácil e sem sangramen-
to, menos necessidade de hemostasia o que preserva os teci-
dos, menor possibilidade de hematomas, vascularização
mais rica de retalho por causa do plano de descolamento e
resulatdos mais naturais.

A simples alteração da direção de tração das Ritidoplas-
tias nos permitiu importantes vantagens quanto aos resulta-
dos deste tipo de cirurgia. Conseguimos, com essa altera-
ção, obter melhores resultados quanto a correção de flaci-
dez sub-mentoniana.Isto se verificou em todos os casos
operados,com maior ou menor flacidez e associados ou
não a lipectomia sub-rnentioniana e ou a tratamento do
PIatisma -SMAS.

Por outro lado podemos lograr importante avanço no
aspecto estético da regia o retro-auricular, Sendo a tração
temporo-pré-auricular perpendicular, ela elimina maior
quantidade de pele nesta região. Desta maneira resta me-
nos pele para ser ressecada na região posterior, tornando
desnecessária a confecção do retalho occipital o que traz
como consequência a eliminação da cicatriz occiptal e a
manutenção da linha retro-auricular do cabelo em sua po-
sição anatõmica. A ascenção do pé do cabelo (costeleta)
não constitui um problema, uma vez que a rotação retró-
grada do retalho temporal compensa perfeitamente esta
ascenção.

Por outro lado não observamos, até o presente momen-
to. maior probabilidade de complicações do que nas técni-
cas convencionais.
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RITIDOPLASTIAS*

Odilon de Loyola e Silva FI}""

Com a ritidoplastia, nosso objetivo é diminuir a flacidez
e atenuar rugas e sulcos da face, criando assim uma aparên-
cia mais jovem. Para alcamçar esse objetivo o cirurgião
plástico dispõe de uma série de recursos que resultaram do
avanço da cirurgia plástica auravés dos anos mais recentes.
Cada cirurgião irá lançar mão dos recursos que lhe parece-
rem mais adequados à sua habilidade cirúrgica e aos objeti-
vos que se propõe a alcançar em cada caso em particular.

Na consulta inicial o paciente procura nos transmitir sua
queixa e seus objetivos, muitas vezes não muito definidos.
Por outro lado, já aqui, procuramos expor nossas limita-
ções, assinalar as cicatrizes que irão resultar e enfatizar os
indispensáveis cuidados pré-operatórios. Existirão nume-
rosas contraindicações, sendo mais freqüente a instabili-
dade emocional, a depressão, a obesidade e o tabagismo.
Em uma segunda emtrevista, já com fotos pré-operató-
rias, ava liamos a paciente tecnicamente para o planeja-
mento cirúrgico. Avaliamos a quantidade de cabelos e
sua linha de implantação principalmente em região tem-
poral; rugas glabelares, sulcos nasogeuianos, a região
cervical e o contorno facial ao nível da mandíbula.
Aqui, definimos nosso plano cirúrgico das incisões e o
que erá ou não será corrigido.

Apesar de pequenas variações para cada caso, certos
princípios são comuns a todas as ritidoplastias.

Incisões
Na região temporal a incisão clássica é dentro do cabe-

lo, em curva de concavidade anterior. No entanto, uma inci-
são anterior à linha dos cabelos é usada com certa freqüên-
cia para os casos em que a linha dos cabelos é alta e recua-
da, quando o cabelo é ralo ou nos casos de pacientes já sub-
metidos a uma ritidoplastia anteriormente. Na região pré-
auricular a preferência é pela incisão pré-tragal, raramente
pós-tragal. Na região retro-auricular a incisão é feita na pele
da concha, alguns milímetros acima do sulco céfalo-con-
chal, para evitar que a migração dessa cicatriz para baixo a
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torne visível. Na região mastóide, a incisão é feita em linha
quebrada e entrando no couro cabeludo acima da linha do
cabelo.

Descolamento
Iniciamos o descolamento na região mastóide com bis-

turi e logo passamos a descolar com tesoura, em extensão
moderada. O descolamento prossegue nas regiões temporal
e pré-auricular, extendendo-se à área geniana, detendo-se
na maioria dos casos a cerca de 2cm do sulco naso-geniano.
quando está indicada é feita nessa ocasião lipoaspiração na
região do sub-mento, A hemostasia é então realizada e se
passa ao tempo seguinte.

SMAS e Platisma
É feita a tração da borda lateral do músculo platisma pa-

ra cima e para trás, acompanhada de plicatura do SMAS no
mesmo sentido, na quase totalidade dos casos. Nos casos
em que a borda medial do platisma necessita abordagem,
fazemos uma incisão sub-mentoniana e fazemos aproxima-
ção ou ressecção das bordas mediais.

Tração, Excisão e Fechamento
Terminado o descolamento, os procedimentos comple-

mentares e a hemostasia, é feita a tração da pele para cima e
para trás, e dados os pontos de posicionamento do retalho,
em região temporal e em região mastóide. Feita a ressecção
e ajuste dos retalhos, com tensão mínima em região pré-au-
ricular, a sutura é feita na região temporal com pontos sepa-
rados de nylon 4-0. Na região pré-auricular, sutura intradér-
nuca com nylon 5-0. Na região mastóide é feita aproxima-
ção sub-dérmica com nylon incolor 3-0 e sutura intradérmi-
ca da pele com nylon 4-0. Nessa ocasião é completada a
blefaroplastia.

Drenos e Curativos
Costumamos colocar drenos de Penrose em região mas-

tóide e na altura do lóbulo da orelha. O curativo é oclusivo
e compressivo com chumaços de algodão e atadura de crepe.
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Procedimentos Auxiliares
Como procedimento mais freqüente é usado enxerto de

gordura (obtida por lipoaspiração) ao nível dos sulcos gla-
belares, naso-genianos e em rugas labiais. Menos freqüen-
tes são a abrasão labial e o lifting frontal.

Complicações
A complicação mais freqüente é o hematoma, que, de-

pendendo da extensão, pode exigir uma reintervenção. Ne-
crose ou sofrimento do retalho em região retro-auricular
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não são incomuns. Lesão nervosa transitória foi observada
relacionada com Iipoaspiração do sub-mento, Também pou-
co freqüentes são as cicatrizes hipertróficas em região mas-
tóide e edema facial prolongado.

Qualquer avaliação do resultado de uma ritidoplastia de-
ve levar em consideração as condições pré-operatórias, téc-
nica utilizada e fatores pós-operatórios, mas o julgamento
da operação está acima de tudo relacionado com o beneficio
psicológico alcançado pelo paciente.
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LIFTING FACIAL COM INCISÃO REDUZIDA*

Nemer Chidid••••, Lucas Calçado-

o rejuvenescimento facial, procura a harmonia perdida
com o passar dos anos. Para reavermos este equilíbrio, a tá-
tica operatória a ser empregada, deve preencher alguns requi-
sitos:

• Resultados
• Recuperação rápida
• Menores riscos
A maior parte dos pacientes que se submetem ao Iifting,

tem como objetivo principal, a restauração do terço médio
da face.

Com uma tração mais cefálica, podemos promover um
rejuvenescimento, tanto do terço médio como do terço infe-
rior da face. Evitando assim, o descolamento da área cervi-
cal. Desta forma, a cirurgia facial torna-se mais simples, po-
dendo ser realizada sob anestesia local. Com a redução do
procedimento cirúrgico, e anestesia local sem sedação, tor-
na possível a alta hospitalar, no mesmo dia da operação.

MÉTODO

o período de janeiro à dezembro de 1993, 87 pacien-
tes, sendo 80 mulheres e 7 homens submeteram-se a cirur-
gia de face por esta técnica.

A idade dos pacientes foi entre 37 à 76 anos
Para o tratamento da região cervical 4 opções:

a) A ausência de procedimento direto.
Apenas a tração facial, produzia o estiramento necessá-

rio, para a região cervical
Total de casos = 42; Percentual = 48%
b) Apenas Iipoaspiração da região cérvico-mandibular

Utilizada nos casos de Iipodistrofia-mandibular
A tunelização desta região facilita o estiramento da pele

do pescoço.
Total de casos = 14; Percentual = 16%.
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c) Lipoaspiração da regia o cérvico-mandibular com
plicatura do platisma.

A plicatura das bandas mediais do músculo platisrna
permite a correção de sua diástase, melhorando o contorno
cervical.

Total de casos = 28; Percentual = 32%.
d) Lifting cérvico-facial

Em casos de f1acidez e Iipodistrofia acentuadas do pes-
coço.

Total de casos = 3; Percentual = 4%.
A técnica proposta, consiste no descolamento apenas do

terço media I da face, com tração cefálica dos retalhos.
A incisão vai desde a região temporal ao lóbulo da orelha.

o esquema mostra com linha pontilhada a incisáo, com setas o
sentido da tração, com ranhuras a área do descolamento.

RESULTADO

o grande benefício desta tática é a recuperação rápida,
com resultado verificado em poucos dias de pós-operatório.
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DISCUSSÃO

Esta tática cirúrgica simplifica muito o tratamento do
envelhecimento facial.

Um debate importante nesta técnica, é a direção de tra-
ção do retalho facial, que é em direção cefálica. Ao contrá-
rio da direção de tração do lifting facial, mais utilfzado em
nosso meio, que é Tragus- Tubérculo de Darwin.

Praticamente, pode ser indicada para todos os casos:
1 - Paciente não muito idoso, pois na maioria, com ape-

nas o estiramento facial soluciona-se o caso.

2 - Pacientes muito idosos, onde não há interesse, nem
de uma cirurgia extensa quanto de uma transforma-
ção exagerada.

3 - Lifting secundário, onde seria um "refrescamento"
da cirurgia anterior.

O Iifting convencional, com o descolamento e tração
cervical, ficaria reservado para os casos de lipodistrofia e
flacidez cervical acentuadas.
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CONCLUSÃO

Esta tática cirúrgica tem trazido grande entusiasmo pe-
los seus resultados, bem como, pela recuperação rápida e
pelos menores riscos de complicações.

REFERÊNCIAS

1. CARDOSO DE CAS1RO, C.; ABOUDID. J. C H. JR.:
Ann Plast Surg, 3:529, 1979

2. HAKME, F-: Triângulo no musculo platisma nos ritido-
plastios. Rev. Bras. Cir., 70:187, 1980

3. PITANGUY, L; BRENTANO, J. M. S.; MULLER, P. M.;
SOUNAS, R.: Detalhes básicos em ritidoplastia, Nossa
conduta. Rev. Bras. Cir.,76(6): 361-368,1986

4. PITANGUY, L; TORRES, A.; RON, E.: Procedimentos
Anulares em ritidoplastia. Experiência em torno 3000 ca-
sos.Rev.BrasCir, 68(3/4): 91-111,1978.

5. PITANGUY, L; CANSANÇÃO, A.: Direção de tração em
ritidoplastias. Boi. Cir. Plast., 2, 1971.

45

------------------------------------------------------------- --



RITIDOPLASTIAS - ENFOQUE PESSOAL*

José Candido Muricy**

INTRODUÇÃO

A cirurgia do rejuvenescimento facial sofreu inumeras
evoluções técnicas nos últimos anos. Com a introdução da
lipoaspiração e o tratamento das estruturas profundas mús-
culo cervical (SMAS-Platisma), os resultados ficaram mais
naturais e melhores, corrigindo deformidades que anterior-
mente permaneciam no pós operatório.

Os descola menos foram ampliados e a região cervical, an-
tes um "tabu", foi incluída no planejamento cirúrgico, contri-
buíndo sobremaneira para um resultado final mais gratificante.

MÉTODO

Operamos inúmeros pacientes nos últimos 2 anos e pu-
demos controntar os resultados com os obtidos anteriormen-
te a este período. Podemos observar diferenças importantes,
principalmente com relação a região cérvico-mandibular, ao
tratamento do sulco naso-geneano, às rugas de expressão gla-
belares e peri-Iabiais, às regiões malares e ao mento.

Normatizamos em nossa rotina operatória a lipoapiração
das egiões submandibulares e submentonianas, às vezez a
céu aberto, conseguindo um contorno mais harmonioso do
terço inferior da face e pescoço.

O platisma passou a ser tratado de forma rotineira, pli-
cando-se as suas bandas na linha média cervical.

O descolamento amplo, unindo-se as duas hemifaces,
também foi adicionado à técnica como rotina, conseguindo-
se resultados gratificantes e melhores.

O tratamento do sistema músculo-aponeurótico superfi-
cial (SMAS) quando bem indicado, trouxe contribuição va-
liosa na durabilidade dos efeitos conseguidos, bem como
atenuação dos sulcos naso-geneanos.

Os procedimentos auxiliares à ritidoplastia, tais como:
lipoenxertia de glabela e regiões malares, peelings químicos
e mecânicos de rugas peri-orais, as blefaroplastias com liga-
dura das bolsas gordurosas, mentoplastias, rinoplastias,

* Hospital Bom Samaritano - Curitiba - PR
** Titular da SBCPER
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quando indica das, conferem à cirurgia estética da face adi-
cional importante e complementar.

Figura a - Pré-operatário
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Figura b - Pré-operatôrio

Flacidez da pele, com rmruma Face-lft padrão {construção de
'queda' de bochechas e platisma retalho cérvicofacial, adequado

descolamerto, ressecção e sutura

Flacidez mais avançada da pele Mesmo plano básico do tipo I,
da face, bochechas mais mas com suspensão e avanço do
proeminentes e rugas naso- SMAS
labiais

111 Idem I e 11,mas com bandas do
platisma visíveis na parte anterior
do pescoço

Mesmo plano dos tipos I e 11,mais
aproximação direta para correção
das bandas musculares.
Considerar aproximação na linha
média e parcial divisão
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José Candido Muricy
R. Candido Xavier, 80 - CEP 80240-280
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DISCUSSÃO

o exame e o diagnóstico, a nosso ver, é a mais impor-
tante etapa na avaliação dos pacientes-candidatos à cirurgia
de rejuvenescimento.

Estabelecemos uma rotina cirúrgica a partir de uma ava-
liação bem feita da face do paciente, analizando detalhada-
mente as regiões superior, média e inferior, englobando pe-
le, subcutâneo, musculatura e esqueleto ósteo-cartilaginoso.

Seguimos um roteiro pelo qual indicamos os procedi-
mentos, a partir do diagnóstico obtido.

CONCLUSÃO

A ritidoplastia convencional (não subperiostal) à qual
praticamos e obtemos resultados gratificantes, deve ser con-
duzida através de um diagnóstico bem feito, o qual determi-
nará os procedimentos cirúrgicos que faremos.

A sistematização é um fator importante para o resultado
final e o planejamento idem.

Utilizamos rotineiramente grandes descolamentos de
pele e fazemos uso de lipoescultura á ritidoplastia em quase
80% de nossos pacientes.

A plicatura do platisma é utilizada com muita freqüên-
cia na região submentoneana, e as incisões são colocadas de
tal forma a dissimulá-Ias o mais possível.

As complicações, quando ocorrem, devem ser encaradas
com muita seriedade e o tratamento deverá ser iniciado tão
logo sejam diagnosticadas. Em nossas mãos as mais fre-
qüêntes foram os hematomas e as necroses parciais de pele.
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RITIDOPLASTIA FRONTAL:

DESCOLAMENTO SUBPERIOSTAL

Farid Hakme*

o autore apresenta a sua experiência com o descolamen-
to subperiostal para o tratamento das rugas frontais, trata-
mento da inserção baixa dos músculos prócerus e corruga-
dor, descolamento subperiostal do nariz e o tratamento das
rugas do lábio superior, também pela via subperiostal.

O método pode ser utilizado sob anestesia geral ou lo-
cal. A via de acesso utilizada é a incisão coronal. O retalho
frontal é descolado abaixo da gálea até 1 a 2 em acima do
rebordo orbitário superior e a este nível é feita uma incisão
no periósteo, estendendo-se da porção lateral do rebordo or-
bitário direito até a polo lateral do rebordo orbitário esquer-
do.

A partir daí, descola-se subperiostalmente até a emer-
gência dos nervos supraorbitários e supratrocleares, esten-
dendo-se um pouco mais em direção ao rebordo orbitário
lateral.

Na porção compreendida entre as duas emergências ner-
vosas é feita uma incisão neste periósteo descolado, identi-
ficando-se os músculos corrugador e prócerus, que são sec-
cionados com bisturí elétrico.

* Membro Titular da SBCPER
Vice·Presidente da SBCPER
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Ao nível da cauda da sobrancelha, o periósteo recebe
pequenas incisões de relaxamento a fim de permitir a eleva-
ção das sobrancelhas lateralmente. O descolamento é com-
plementado em direção ao dorso nasal, passando pela ponta
nasal, atingindo o lábio superior, que é descolado para trata-
mento das rugas labiais e, quando necessário, infiltração de
gordura nesta região.

Caso o dorso nasal necessite de algum tratamento é re-
alizada sua raspagem e nos casos em que o paciente apre-
senta a eminência óssea do rebordo orbitário muito acentua-
da, ela é desgastada através da raspagem do rebordo orbitâ-
rio e algumas vezes do osso frontal, que pode estar muito
saliente.

Após a tração adequada realiza-se a ressecção dos ex-
cessos de pele, quando necessário.

Com esta abordagem, o autore trata áreas inatingidas
pelo face-lift convencional, com a elevação da sobrancelha
lateralmente, as rugas do nariz, a inserção interior dos mús-
culos prócerus e corrugador, o levantamento na ponta nasal
pela via subperiostal e o tratamento das rugas do lábio supe-
rior, através de uma única incisão externa na região frontal.

Não foi observada nenhuma complicação inerente ao
procedimento.
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-COMPLICAÇOES EM RITIDOPLASTIAS*

Joel Felippe Sperb de Barcellos •.••

INTRODUÇÃO

A cirurgia do rejuvenescimento facial tornou-se, nos úl-
timos anos, um dos procedimentos mais comuns em nosso
meio. A procura por esse tipo de cirurgia reflete a necessi-
dade que têm a mulher e o homem de, vivendo em um mun-
do de alta competitividade, sentirem-se e apresentarem-se
bem. Entretanto, o paciente que nos procura tem, muitas ve-
zes, uma visão distorcida e irreal a respeito do que pode ser
feito e dos resultados que podem ser atingidos. Essas expec-
tativas fantasiosas são estimuladas por publicações na lite-
ratura leiga que apresentam resultados fantásticos obtidos
através de métodos miraculosos e sem base científica. É im-
portante que o paciente esteja ciente da melhora que pode
ser obtida, de que irá se submeter a uma cirurgia, que existe
a possibilidade de complicações e que a maioria destas, em-
bora não afetando muitas vezes o resultado final, pode pro-
longar o tempo de recuperação, de que é normal um certo
grau de depressão no pós-operatório imediato e que sua co-
laboração é indispensável para reduzir as chances do apare-
cimento dessas intercorrências.

MÉTODO

A fim de avaliar a freqüência e a gravidade dessas com-
plicações analisamos as fichas dos nossos últimos 100 pa-
cientes submetidas a ritidoplastia. Todas as pacientes foram
inquiridas a respeito de alergias, história pregressa de san-
gramentos ou hemorragias, medicação usada (com especial
cuidado em relação ao ácido acetilsalicílico), fumo (quanti-
dade), cirurgias anteriores e complicações e doenças ante-
riores. As pacientes foram advertidas para suspender o fumo e
a ingestão de compostos a base de ácido acetilsalicílico nas
duas semanas anteriores e posteriores à cirurgia, bem como
evitar a flexão do pescoço no pós-operatório (manter a cabeça
elevada sem travesseiros). Nesse trabalho procuramos abordar
problemas surgidos no pós-operatório imediato e que vieram a
causar um retardo na evolução normal desses casos.

•. Hospital Moinhas de Vento· Porto Alegre / RS • Brasil
•.•. Membro Titular da SBCPER
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RESULTADOS

Dos 100 pacientes estudados, 96 eram mulheres e 4 ho-
mens, 17 fumavam mais de 1/2 carteira por dia (desses, 10
fumavam mais que 1 carteira por dia). Tivemos um índice
geral de complicações de 11%, sendo que 7,22% em não
fumantes e de 29,41 % em fumantes de mais de 1/2 carteira
por dia (30% entre os que fumam mais de uma carteira).

Hematoma foi a complicação mais freqüente na nossa
série de casos. Seis pacientes apresentaram hematomas im-
portantes, sendo que três deles tiveram que ser levados no-
vamente à sala de cirurgia. Os outros três, sendo mais limi-
tados, foram tratados por aspiração após a retirada de dois
ou três pontos. Na maior parte dos casos se apresentaram
dentro das primeiras 12 horas (5 pacientes), embora em um
caso tenha se formado após 36 horas. Desses pacientes, dois
eram hipertensos e um do sexo masculino.

Tivemos três casos de necrose retroauricular (um deles
associado a hematoma), todos em pacientes fumantes, sen-
do que dois admitiram não ter parado de fumar. Uma pa-
ciente apresentou uma queimadura de aproximadamente um
centímetro de diâmetro na região pré-auricular esquerda, re-
sultante do calor da lâmpada da sala de cirurgia (uma das
lâmpadas estava sem filtro, o que só foi percebido durante a
cirurgia).

Duas pacientes apresentaram infecção no pós-operatório.
Não houve casos de lesão nervosa.

DISCUSSÃO

É muito difícil estabelecer a incidência de complicações
nas ritidoplastias. Isso se explica, pela dificuldade de con-
ceituar o que pode ser chamado de complicação. A presen-
ça de hematomas pequenos, de edcma ou cquimoses mais
acentuados e necroses retroauriculares mínimas pode ou
não ser considerada complicações. Procuramos nessa ava-
liação considerar:

a) hematomas grandes que exigiram intervenção no pós-
operatório imediato, seja por uma reintervenção cirúrgi-
ca, seja com retirada de alguns pontos e aspiração;
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b) qualquer causa que prolongue a recuperação do pa-
ciente por mais de 30 dias.

A análise dos resultados mostra uma incidência quatro
vezes maior de complicações entre pacientes fumantes, as
quais foram não apenas freqüentes, mas também de maior
gravidade. Esses resultados estão de acordo com a expe-
riência da maioria dos colegas, revelando a importância da
suspensão do fumo no pré e pós-operatório imediatos.

O hematoma é a complicação mais comum nas ritido-
plastias, variando a incidência na literatura entre 0,9 a 8%
(tipo expansivo). Quando reconhecido em tempo e tratado
adequadamente evolui, usualmente, de maneira satisfatória,
podendo haver uma recuperação mais lenta do paciente. A
hipertensão é um dos mecanismos importantes no desenvol-
vimento dos hematomas (dos 6 pacientes, dois eram hiper-
tensos). Nesses casos é importante que o paciente continue
tomando a medicação anti-hipertensiva, inclusive no dia da
cirurgia, para evitar o efeito rebote. O ácido acetilsalicílico
deve ser contra-indicado nos 15 dias que antecedem e se-
guem a cirurgia.

Todas as três pacientes que apresentaram necroses im-
portantes retroauriculares eram fumantes, sendo que duas
delas (grandes fumantes) não interromperam o fumo apesar
das orientações. Outro fator que consideramos importante
para o aparecimento dessas necroses é a flexão da região
cervical, que acarreta aumento de tensão na região retroau-
ricular.

Apesar de serem raras as infecções nesse tipo de cirur-
gia, tivemos dois casos (um deles por estafilococos doura-
do), que responderam bem à antibioticoterapia.

Endereço para Correspondência:
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CONCLUSÕES

O paciente deve estar consciente que complicações po-
dem ocorrer em qualquer cirurgia. Cabe ao cirurgião usar
todos os meios possíveis para reduzir este número ao míni-
mo. Entre essas medidas julgamos importante: suspender o
fumo e o ácido acetilsalicílico, manter a medicação anti-hi-
pertensiva no dia da cirurgia, evitar a flexão da região cer-
vical e exercícios físicos no pós-operatório.

Ultimamente (11 últimas pacientes) deixamos de usar
curativo de qualquer tipo no pós-operatório e verificamos
que os pacientes se sentem bastante mais confortáveis, ten-
do baixado o nível de ansiedade. Nenhuma dessas pacientes
apresentou qualquer tipo de complicação.

Apesar de todos os cuidados, vamos continuar, infeliz-
mente, tendo complicações. Nessas situações se exige do
cirurgião não apenas o conhecimento científico, mas o má-
ximo de dedicação e de apoio psicológico para o paciente.
O paciente pode entender a complicação, aceitar um resul-
tado abaixo de suas expectativas, mas jamais perdoará a fal-
ta de atenção, o desleixo e o abandono.
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MAMAPLASTIA - FORMA X CICATRIZ*

José Citrin-

A história da Cirurgia Plástica nos conta que, de todos
os procedimentos de que nos valemos para correção das
mais variadas deformidades congênitas ou adquiridas, bem
como em toda a cirurgia estética, talvez seja a mamaplastia
aquela que maior número de técnicas diferentes acumula.

Recente revisão bibliográfica de RAMIL SINDER, que
não pretende ser definitiva, cataloga e descreve resumida-
mente 162 técnicas de mamaplastia e suas variantes, que es-
tão publicadas, de 1882 até nossos dias.

Acredita-se como marco inicial a correção de uma gine-
comastia, atribuida a PAULUS AOGlNETA (626-690 d.c.)
descrita como uma cirurgia para retirar o excesso de tecido
através de uma incisão no sulco subrnamário. Esta citação é
atribuída à uma pesquisa bibliográfica de LETTERMANN
eSCHUSTER.

Coube à cirurgia plástica brasileira traçar novos rumos à
mamaplastia. Em 1957 GEORGES ARIÊ lança sua consa-
grada técnica, abandonando os grandes descolamentos e co-
locando suas incisões como a ressecção dos tecidos exce-
dentes e a montagem final da mama sem a necessidade de
descolar. Este conjunto de atos e táticas redundou na sensí-
vel melhora da qualidade do pós-operatório, passando a se

,.. Clínica Integrada de Cirurgia Plástica de Mão
ti Titular da SBCPER
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obter resultados bem mais agradáveis, determinando o sur-
gimento de toda uma escola baseada nestes princípios. Mas
as cicatrizes eram bastante evidentes apesar de bom forma-
to obtido. É preciso assinalar o mais recente passo em bene-
fício da redução das cicatrizes, que tem sido as várias técni-
cas com incisão periareolar. Nestas, o que se ganha na redu-
ção da cicatriz se perde na forma, que não é boa.

Nos conceitos clássicos de anatomia, a forma de uma
gota é a que mais se aproxima do ideal, com um cone bem
delineado, sulco submamário perfeitamente definido e pro-
jeção do complexo aréolomamilar para a frente, com a pa-
ciente em posição ereta.

Este é o objetivo que perseguimos ao operar desde a pe-
quena ptose até as grandes hipertrofias, com ou sem ptose
acentuada. Volume apropriado, anatomia reposicionada e
adequada ao biótipo da paciente, mesmo que com cicatrizes
algo aparentes tem dado às pacientes a gratificação que bus-
cam em nosso consultório.

A mama é a característica principal da feminilidade, seu
signo, o símbolo maior da mulher em sua idealização, hoje
e sempre, sendo assim vista igualmente por homens e mulhe-
res. Por isso, devemos ser ecléticos e cuidadosos na avalia-
ção e escolha da técnica a ser utilizada em cada caso, e só
assim dar o melhor de nós à nossas pacientes.

Endereço para Correspondência:
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MAMOPLASTIA EM IILII*

Ruth Maria Graf**, Sandro Beira-

RESUMO
Figura 5 - Marcação da ~amaplastia em "L"

A utilização de técnicas para mamoplastias que produ-
zem cicatrizes reduzidas nos levou a desenvolver um trabal-
ho de mamoplastia em "L", a partir de 1980, basedo nas pu-
blicações de MEYER e KESSELRING em 197511.

Nos últimos 5 anos foram realizados 205 casos de ma-
moplastias pela técnica em "L". Através desta experiência
introduzimos modificações e aprimoramos as indicações,
buscando um resultado final onde a forma não fosse perdida
em detrimento da extensão da cicatriz resultante.

O objetivo deste trabalho é relatar a experiência dos au-
tores com a mamoplastia em "L", acrescentar algumas mo-
dificações técnicas e avaliar as suas indicações e resultados.

INTRODUÇÃO

O presente trabalho foi desenvolvido a partir de uma
técnica descrita por MEYER e KESSERRING11,12 em
1975, onde eles descrevem a mamoplastia com a sutura fi-
nal em forma de "L".

A preocupação de uma forma adequada da mama asso-
ciada à cicatriz reduzida vem de muito tempo. LEXER9 e
LG>TSHlO em 1923, JOSEPH8 em 1925, HOLLANDER6

em 1924, BIESENBERG2 em 1928 já propunham técnicas
semelhantes. DUFOURMENTEL 4 ARIÉ! em 1961 EL-

5 13' 7'BAZ en\ 1972, WEINER em 1973, HORIBE em 1976 e
BOZOLA em 1982 propuseram técnicas com cicatriz laterais.

MÉTODO

Realizamos a mamoplastia em "L" em 205 pacientes
portadoras de pequenas e médias hipertrofias associadas à
tlacidez mamária de pequeno e médio grau.

A marcação é feita com a paciente em posição ereta. O
ponto A fica a uma distância da linha hemiclavicular até o
sulco submamário que não deve ser inferior a 8 a lOcm dis-
tante do estemo (fig. 5).

•. Hospital Nossa Senhora das Graças - Curitiba - PR.
- Titular da SBCPER

..- Associado da SBCPER
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Com um pinçamento manual suave fazemos o restante
do desenho, sempre em linhas curvas, sendo que o segmen-
to AB seja mais comprido que o segmento AC, porque no
final há sempre uma rotação do complexo aréolo-marnilar e
o ponto A fica mais medial do que foi marcado inicialmen-
te. O desenho deve ser feito cerca de 2 em acima do sulco
submamário.

O ato cirúrgico é iniciado pela incisão areolar seguido
de manobra de Schwarzmann com desepitelização de todo
o tecido que será utilizado para preenchimento da mama. A
ressecção do excesso de tecido mamário é feita de acordo
com a necessidade de redução mamária. A montagem do
cone mamário é realizada com sutura do polo superior ao
músculo peitoral, aproximação dos pilares e sutura dérrnica
e de pele são feitas de rotina.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Utilizamos a técnica de mamoplastia em "L" desde
1980, baseada nos trabalhos de MEYER publicado em
1975. Com o passar do tempo e a crescente farniliarização
com este procedimento fizemos algumas modificações na
marcação das incisões (descritas acima) sempre em linhas
curvas auxiliado pelo pinçamento manual.

Indicamos em pacientes com média hipertrofia, tlacidez
não muito acentuada, onde a supressão do segmento medial
da cicatriz final nos oferece vantagem sobre as demais téc-
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nicas convencionais.
Em pacientes onde a hipertrofia e a flacidez são acen-

tuadas, continuamos com cicatrizes maiores, incluindo a ci-
catriz medial pois a forma não pode ser depreciada no re-
sultado final.

Em pacientes jovens, com mamas glandulares, hipertró-
ficas e discreta ou nenhuma flacidez de pele, estamos atual-
mente adotando a técnica periareolar.

A abordagem através da incisão em forma de "L" per-
mite a ressecção do excesso de tecido mamário seguindo
a necessidade de cada caso através de técnicas variadas
com ressecção da base, da porção medial e lateral, para
a obtenção de um cone mamário de forma adequada
(Fig. 1, 2, 3, 4).

Observamos que, quanto maior experiência com a técni-
ca, maior o número de indicações. Assim, nos primeiros

Figura 1 - Pré-operatôrio de paciente com hipoplasia mamária as-
sociada à flacidez mamária (Paciente 1).

anos de sua utilização a percentagem de seu uso era bem
menor do que técnicas com cicatrizes maiores. Com o pas-
sar do tempo foi havendo um aumento desta percentagem e
no último ano em cerca de 58% dos casos foram realizados
mamoplastia em "L", em 40% mamoplastia em "T" e em
2% mamoplastia periareolar.
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SUMMARV

The L-shaped mammaplasty technique described by
Meyer and Kesselring in 1975, with reduced resultant scars,
led us to developed this method in our patients since 1980.

ln the last 5 years we operated on 205 patients with the
L-shaped technique. Through this accumulated experience
we introduced some minor modifications in order to accom-
plish a final result where the breast's shape would mantained
with supression of the medial segrnent of the final suture line
with cosmetic advantages aover the others techniques.

REFERÊNCIAS

1. ARIÉ, G.: Una nueva técnica de mastoplastia. Rev. Lat.
Am. de Cir. Plast., III, 23-28, 1957.

Figura 2 - Pós-operatório de mamaplastia em "L" associada a colo-
cação de prótese mamária subpeitoral (Paciente l}

2. BIESENBERG, H.: Deforrnitaten und Kosmetische Ope-
rationen der Weiblichen Brust. Mandrich, Wien, 1931.

3. BOZOLA, A. R.; e col.: Mamoplastia em "L" - contribui-
ção pessoal. Rev. Amrigs, Porto Alegre, 26(3):207-214,
1982.

4. DUFORMENTEL, C.; MOULY, R.: Plastic mamaire par
Ia méthode oblique Ann. Chir. Plast., 6:45, 1961.

53



5. ELBAZ, J. S.; VERHEECKE, G.: La cicatrice en L dans
les plsties marnrnaires. Ann. Chir. Plast., 17:283-288,
1972.

6. HOLLANDER, E.: Die Operation der mamahypertrophie
und der Hangebrust. Deutshe Med. Wochenschr., 50:1400,
1924.

7. HORIBE, K.; SPINA, V.; LODOVICI, O.: Mamaplastia
reductora: nuevo abordaje deI método lateral oblícuo. Cir.
Plast. Ib. Latinoamer, 11(1):7-15, 1976.

8. JOSEPH, J.: Nasenplastik und sonstige Gesichtplastik,
nebst Marnrnaplastik. Kabitsch, Leipzig, 1928.

9. LEXER, E.: Ptosis operation. Clin. Monatsbl. Augenh.,
70:464, 1923.

Endereço para Correspondência:
Rua Sollmôes, 1184
Curitiba - PR - CEP 88010-070

54

10. LOTSH, G. M.; GORHBANDT, E.: Operationen an der
Weibliche Brustdruse Chirurgischje Operationslehre, Leip-
zig, 1955.

11. MEYER, R.; KESSELRING, U. K.: Marnrnaplasty whit
an L-shaped Suture line. Plast. Reconst. Surg., 55:139-
148, 1975.

12. MEYER, R., KESSELRING, U. K.: Varous dermal flaps
with L-shaped suture in Reduction Marnrnaplasty. Aest.
Plast. Surg., 3:41-46, 1979.

13. WEINER, D. L; et a!.: A single dermal pedcIe for nipple
transposition in subcutaneous mastectomy, reduction ma-
maplast or mastopexy. Plast. Reconstr. Surg., 51:115,
1933.

ARQUIVOS CATARINENSES DE MEDICINA - VOLUME 23 - SUPLEMENTO 1 - 1994

-



MASTOPEXIA COM RETALHO DE PEDíCULO

íNFERO-MEDIAL *

Luiz Oscar Cheffe**

Mamas ptosadas ou levemente hipotróficas constituem
um desafio para o cirurgião plástico. Algumas dessas pa-
cientes apresentam-se no limiar entre a indicação de prótese
mamária e de simples mastopexia, requerendo, portanto,
cuidadosa análise do problema e dos desejos da paciente.

O autor apresenta sua experiência com um retalho infe-
ro-mamário de pedículo medial, extremamente útil quando
os pacientes não desejam submeter-se a mamoplastia de au-
mento. Esse retalho é transposto para o espaço retro-mamá-
rio. Para obter esse retalho, ambas as mamas são marcadas
de acordo com a técnica preferida, sendo que usualmente
utilizamos as técnicas que levam às cicatrizes finais em "I",
"L", "J" ou "T" invertido. A desepitelização peri-areolar e a
excisão de pele excedente são feitas da forma usual. Ambas
as glândulas mamárias são liberadas do espaço retro-mamá-
rio. O retalho é feito com uma incisão horizontal localizada
2cm abaixo do bordo areolar inferior. Essa incisão estende-
se do limite lateral da mama até a linha vertical que cruza o
mamilo. Esse retalho é muito bem vascularizado e, após
cuidadosa hemostasia, é transposto para a região retroma-
mária, através de torção do seu pedículo e rotação súpero-
medial. ,A extremidade do retalho é suturada à aponeurose
peitoral, ao nível do 3Q espaço intercostal, na linha hemicla-
vicular, utilizando suturas de nylon monofilamentar nQ 3-0.
A glândula mamária é pregueada sobre esse retalho com su-
turas também de nylon monofilamentar nQ 3-0. O retalho la-
teral transposto corrige o achatamento dos quadrantes supe-
riores, aumenta o volume do polo superior e proporciona
uma mama mais firme. O bordo inferior da mama é sutura-
do à aponeurose do músculo peitoral, visando manter os te-
cidos do retalho na devida posição. As suturas subcutânea e
cutânea são feitas com nylon 2-0, 3-0 e 4-0. Na dobra sub-
mamária são utilizados poucos pontos simples, apenas para
coaptação dos bordos, seguidos de suturas contínuas em
dois níveis: subcutâneo e intradérmico.

A mastopexia com a utilizaç-ão do retalho citado foi em-
pregado pelo autor em 83 pacientes, desde janeiro de 1989,

••. ClínicaCheffede CirurgiaPlástica
** CirurgiãoPtéstco-
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sempre com resultados variando de bons a ótimos.
O retalho ínfero-mamário foi utilizado também em 03

pacientes portadoras de próteses mamárias (02 delas com
próteses rompidas) e que não desejavam reposição de novas
próteses. Nesses casos o retalho preencheu plenamente o
espaço criado pela retirada das próteses, proporcionando
excelente forma.

Não foram observadas complicações importantes e não
houve qualquer sofrimento cutâneo ou aréolo-mamilar. A
complicação mais consistente foi a ocorrência de lipólise
unilateral submamária, com fistulização transitória, em pa-
ciente que tinha-se submetido, 12 anos antes, a mamaplastia
redutora pela técnica de Pitanguy. Essa complicação não
trouxe, entretanto, danos ao bom resultado final e foi atri-
buído à modificação da vascularização mamária pela cirur-
gia anterior, sem neoformação vascular compensadora, Pe-
quenas complicações foram retrações submamárias míni-
mas e má localização da extremidade lateral da cicatriz sub-
mamária, nos primeiros casos em que foi utilizado esse tipo
de retalho.

Os resultados demonstraram dramática melhora no con-
torno e na projeção do cone mamário, preenchimento pleno
dos quadrantes superiores e firmeza da mama semelhantes
aos obtidos com implementos mamários em mamas hipo-
tróficas.

A qualidade e a permanência dos resultados, associados
à simplicidade do procedimento e à praticamente ausência
de complicações relacionadas com o retalho, permitem in-
dicar o retalho mamário ínfero-lateral para a correção de
ptoses mamárias simples ou de ptoses com leve hipotrofia,
como opção para a inclusão de próteses mamárias, assim
como é plenamente indicado para proporcionar firmeza à
mama, em pacientes que desejem retirar próteses mamárias
sem reposição das mesmas.
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BREAST ISLAND FLAPS*

José Carlos Daher"*

Breast reconstruction has been perfonned using neigh-
boring skin flaps and more recently by using myocutaneous
flaps. Nowadays, more conserva tive techniques have been
proposed. Quadrantectomy combined with chemotherapy
and radiotherapy offers similar survival time after treatment
when compared with a mode radical procedure. Techniques
used by plastic surgeons for partial or total breast recons-
truction have become inadequate for patients with mild
breast resections. In effect, surgeons have been qualified for
extensive resections, but not for small reconstructions. Le-
sions left after quadrantectomy beco me, in many situations,
a difficult probIem to solve aesthetically, due to the positio-
ning of the defect in different quadrants. I describe here a
new procedure that uses a breast tissue flap with its pedicle
on the costal cage. Breast island flaps, also called "plug
flaps", were created specifically after quadrantectomy or other
types of partia I breast resection, for an easier reconstruc-
tion. The anatomical basis of breast island flaps was studies
in cadavers. The surgical technique and results are descri-
bed and iIIustrated in c1inical cases

•. Clínica Deher- Brasilia • DF
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MAMOPLASTIA PERIAREOLAR COM SUPORTE

MÚSCULO-APONEURÓTICO*

Pedro Djacir Escobar Martins""

INTRODUÇÃO

As técnicas de mamoplastia por abordagem periareolar
têm se deparado basicamente com três problemas: alarga-
mento tardio da aréola, achatamento do formato das ma-
mas e ptose precoce. O alargamento da aréola que ocorre
em função da ação centrífuga da pele é minimizado com
menor ressecção de pele e, em parte, pela cerclagem cutâ-
nea "round-block" 1.

A projeção da mama foi melhorada com o coxim glan-
dular de pedículo inferior, em formato de prótese mamária,
descrito na técnica por abordagem periareolar publicada
pelo autor3.

A ptose precoce que acontece pela falta de sustentação
dos tecidos é evitada com o suporte músculo-aponeurótico,
confeccionado às expensas do músculo grande feitoral,
descrito pelo autor na mamoplastia periareolar e por
BORTOLUZZI em técnicas com cicatrizes verticais e em
T invertid02.

Com os procedimentos referidos entende o autor que os
três prob mas básicos das mamoplastias periareolares são
resolvidos.

MÉTODO

Casos operados: 38 - Pós-operatórios mais antigo com 2
anos de evolução.

Idade: 17 a 54 anos com média de 28 anos de idade.
Indicações: Médias hipertrofias - 29 (76,32%)

Ptoses - 09 (23,68%)
Ressecção máxima: 625 gramas por mama.

•. PUC· RS
•.•. Professor Regente da Disciplina de Cirurgia Plástica e Curso de

Especializaçao em Cirurgia Plástica da Pontifícia Universidade
Católica do Rio Grande do Sul, Chefe do Serviço de Cirurgia Plástica
do Hospital Universitário São Lucas da PUC·RS.
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TÉCNICA

Após desepitelização de uma área mrruma de pe-
le demarcada em torno da aréola, a mama é dividida
em duas metades ou hemisférios. Um superior, con-
tendo o complexo aréolo-mamilar e que não sofrerá
nenhum descolamento cutâneo e um inferior que se-
rá totalmente liberado da pele mantendo seu vínculo
com o organismo através de seu pedículo oriundo
dos vasos perfurantes do 4Q e 5Q espaços intercos-
tais. Com o hemisfério inferior será confeccionado
um coxim glandular com o formato de uma prótese
mamária que assegurará a projeção e sustentação da
mama operada.

Para redução, as ressecções de tecido mamário podem ser
feitas tanto no hemisfério inferior, medial e lateralment~ co-
mo no superior, em quilha, como preconiza PITANGUY .

O suporte músculo-aponeurótico (Figura l) é con-
seguido às expensas de um retalho bi-pediculado do
músculo Grande peitoral, com 2 centímetros de lar-
gura, dissecado no sentido das fibras musculares e
situado imediatamente acima do pedículo do hemis-
fério inferior. Antes de moldar o coxim glandular
em formato de prótese mamária o hemisfério infe-
rior é passado por trás do retalho músculo-aponeu-
rótico que" como uma alça" é fixado inferiormente
na base do coxim glandular, evitando-se assim a sua
ptose (Figura 2).

RESULTADOS

Os resultados são bem aceitos pelas pacientes. No pós-ope-
ratório imediato o formato das mamas é um pouco arredondado
adquirindo com o tempo uma aparência bem natural com boa
projeção do complexo aréclo-mamilar.

A ptose precoce é controlada com o suporte músculo-
aponeurótico e o posicionamento da mama é preservado no
pós-operatório tardio (Figura 4, 3).
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Fig.1 Acima: Demarcação do retalho músculo-aponeurótico.
Abaixo: O retalho músculo-aponeurótico dissecado.
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Figura. 2 - Acima: O hemisfério inferior é moldado com o formato de
uma prótese mamária.
Abaixo: O retalho músculo-aponeurôtico é ancorado na
base do coxim glandular para impedir a ptose
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DISCUSSÃO

Considerando que o alargamento tardio da aréola é ate-
nuado pela ressecção mínima de pele e pela cerc1agem sub-
dénnica; considerando que a forma e projeção da mama
têm importante melhora com o coxim glandular de pedículo
inferior; e considerando que a ptose precoce, que se afigu-
rava como a maior dificuldade das mamoplastias por abor-
dagem periareolar, pode se evitada com o suporte músculo-
aponeurótico, a técnica descrita é uma excelente opção para
o tratamento das médias hipertrofias e ptoses mamárias.
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RETALHO DE PEDíCULO AREOLAR EM

MAMAPLASTIA COM FIXAÇÃO APONEURÓTICA*

Ronildo Storck**

INTRODUÇÃO

Na maioria das técnicas de mamaplastia ocorre uma pto-
se mamária tardia, muitas delas necessitando tratamento ci-
rúrgico complementar para melhorar o resultado final (ma-
maplastia secundária).

Algumas técnicas de retalho de pendículo inferior
(LYACIR RIBEIRO, Me KISSOCK) foram desenvolvidas
com o propósito de evitar essa ptose pós-operatória. Em
nossas mãos, esses chamados retalhos de segurança também
não resolveram completamente o problema.

Foi então que começamos a usar o retalho de pedículo
areolar superior em mamaplastia para o tratamento da pto-
se, pequena e média hipertrofias, a fim de manter a forma e
a posição por um período de tempo mais longo, com fixa-
ção por dois retalhos da aponeurose do grande peitoral.

OBJETIVOS

1. Apresentar técnicas de execução simples.

2. Correção de ptose, pequena e média hipertrofias.
\

3. Promover a correção adequada da patologia mamária
com uma cicatriz reduzida.

4. Manter um bom resultado pós-operatório por um lon-
go período, através da fixação da mama com retalhos
aponeuróticos.

5. Usar o pedículo areolar por ser seguro e bem vascula-
rizado.

6. Melhorar o resultado da cicatriz devido à montagem
da mama que não exercerá peso sobre as suturas.

7. A técnica pode ser usada na ptose com elevação do
complexo aréolo-mamilar ou não.-

8. É alternativa segura para a abordagem periareolar.

* Storck Clínica de Cirurgia Plástica ILtda
...,. Titular da SBCPER
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TÉCNICA CIRÚRGICA

1. Marcar o ponto A, correspondente ao sulco de proje-
ção submamária (com a paciente em pé).

2. Um segmento elíptico é desenhado, correspondendo
ao excesso de pele a ser removido, suficiente para
elevar o complexo aréolo-mamilar. O ponto B situa-
se a 2 em acima do sulco submamário (semelhante à
técnica do losango de Lyacir Ribeiro e C. Peixoto -
"Técnica Lixoto".
A elipse assim marcada é decorticada.

3. Obtém-se um retalho de 4 em pediculado ao comple-
xo aréolo-mamilar, alcançando o sulco submamário
e, em profundidade, o músculo peitoral.

4. A mama é descolada da parede toráxica até a cápsula
adiposa, à semelhança da colocação de prótese retro-
mamária, bem como os quadrantes inferiores o são
nas técnicas periareolares.

5. Para evitar as pequenas ptoses tardias, desenvolve-
mos dois retalhos da aponeurose do músculo peitoral
maior - o primeiro, tendo convexidade superior e o
segundo, de convexidade inferior.

A incisão que os libera situa-se entre a 4a e 5a costelas,
na projeção do complexo aréolo-mamilar na sua posição
correta. O retalho superior descola-se até a borda superior
da 3a costela; o inferior, até a borda inferior da 6a costela.

A seguir, fixamos o retalho de pedículo areolar aos re-
talhos aponeuróticos com sutura contínua, acompanhando
sua curvatura na derme decorticada.

Logo, montamos a mama, suturando-a à linha média do
polo inferior, fixando-a à base do retalho aponeurótico infe-
rior que foi rebatido para envolvê-Ia.

O acompanhamento próximo passo será fixarmos o re-
talho aponeurótico inferior com um ponto central e suturar-
mos em curva, acompanhando o formato do mesmo. Assim,
teremos a mama fixada pelos retalhos aponeuróticos dei-
xando a pele somente como envoltório, que é aproximada e
removida em seus excessos.
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CONCLUSÃO
Esta é a nossa abordagem pessoal de mamaplastia em

pacientes que apresentam ptose, pequena e média hipertro-
fia (até 500 g), com o uso de retalho de pedículo areolar e
fixação aponeurótica.

Quando a ressecção é necessária, é realizada no pedícu-
10 areolar (pequena hipertrofia) ou pedículo e mama (média
hipertrofia ).
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o pedículo areolar é fixado no retalho superior da apo-
neurose peitoral.

A mama é descolada da pele, montada e envolvida por
um segundo retalho aponeurótico de base inferior que a
mantém posicionada de tal forma que não chega a exercer
peso sobre as suturas.

Finalmente, retira-se o excesso de pele, resultando um
fechamento periareolar, cicatriz vertical e horizontal de 4 a
6cm.
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RETALHO LIVRE LATERAL DO BRAÇO: UMA

OpçÃO CIRÚRGICA E SUAS VANTAGENS*

Níveo Steffen ••••, Roberto Corrêa Chem ••••, Virgfnia Piúma Pólvora Azevedo**",

Javier Vera cuccniero=», Sergio A. Gradowski-, André Severo Previta/i***

INTRODUÇÃO

o Retalho Livre Lateral do Braço (RLLB) foi descrito
inicialmente por SONG em 1982 baseado em um ramo da
artéria braquial profunda, a artéria colateral radial posterior.
Está indicado sua utilização para cobertura de defeitos mé-
dio à pequeno, em geral com bom aspecto na àrea doadora
a qual pode ser fechada por aproximação primária.

Os autores apresentam dados anatõmicos, técnica cirúr-
gica detalhada e a experiência com 2 casos clínicos do re-
talho fasciocutâneo.

ANATOMIA E TÉCNICA CIRÚRGICA

A principal nutriente septocutânea é a artéria Cola te-
ral Radial Posterior (CRP) que apresenta de 2 à 4 ramos
perfurantes a qual entra no septo entre a inserção do del-
tóide e tríceps onde se divide em anterior e posterior, po-
dendo haver 5 variações anatõmicas desta bifurcação
sendo a mais comum, a distal, ao nível do músculo bra-
quirradial.

f.. ABP tem diâmetro médio de 2mm, o que confere
boas condições para microanastomose. A ACRP tem com-
primento aproximado de 6cm mas com a dissecção proxi-
mal ao longo da ABP, liberando a inserção tendinosa do trí-
ceps, pode-se alcançar até 20cm de comprimento entre a
porção proximal do pedículo e o epicôndilo lateral. Existem
duas veias comitantes e um nervo sensitivo, o cutâneo pos-
terior do braço.

A marcação é feita com o cotovelo flexionado à 90, traça-
se urna linha reta entre o acrômio e o epicôndilo lateral. Da in-
serção do Deltóide ao epicôndilo corresponde o septo e o pedí-
culo. A área cutânea de segurança corresponde o 12cm proxi-
mal ao Epicôndilo, e 1/3 da circunferência do braço.

Incisa-se posteriormente e levanta-se o retalho entre a

••. Serviço de Microcirurgia e Cirurgia Reconstrutiva
Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre
Porto Alegre / RS • Brasil

•••• Titular da SBCPER
**" Médico Residente
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fáscia profunda e epmusio do tríceps, disseca-se medial-
mente até encontrar o septo e o pedículo na sua profundida-
de. Após iniciase anteriormente sobre a fáscia do braquial e
braquiradial prosseguindo-se em direção proximal junto à
artéria braquiradial profunda. As dimensões do retalho va-
riam entre 14x6cm, 18xllcm. O fechamento da área doado-
ra pode ser primário até 6cm ou com enxerto cutâneo direto
sobre o músculo.

RESULTADOS

Caso 1

A. M., 47 anos, masculino, apresentava retração cicatri-
cial e tendinosa na face anterior 1/3 distal do antebraço di-
reito, com importante contratura em flexão dos dedos da
mão, causada por queimadura elétrica.

Em março/93 foi submetido à ressecção ampla da re-
tração com tenólise dos flexores sendo que os tendões
flexores superficiais formavam massa única indefinida,
que foi ressecada. Foi realizado o retalho livre lateral do
braço para a cobertura cutânea com microanastomose na
Artéria I Radial, Veia Cefálica e Comitante da Radial.
Ocorreu liberação da contratura em flexão, boa função
dos flexores profundos e parcial do flexor longo do pole-
gar. O paciente está apto à segurar objetos com a mão,
antes praticamente inutilizada. Permanece em fisioterapia
pós-operatória.

Caso 2

D. A. M. S. T., 22 anos, masculino apresentava se-
quela de trauma por esmagamento e compressão por ele-
vador no pé esquerdo há 10 anos. A cobertura cutânea
era inadequada no dorso do pé, com ulceração freqüente
e dificuldades no uso de calçados. Em dezembro/93 o pa-
ciente foi submetido à ressecção da zona cicatricial no
dorso do 1/3 distal do pé. Transferiu-se o retalho livre
Cutâneo Lateral do Braço com microanastomose na arté-
ria Dorsal Pedialis e anastomose venosa na Safena Parva.
O pós-operatório não apresentou intercorrências.
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Foto 1 - Marcação de Retalho

DISCUSSÃO

A dissecção do retalho foi facilitada em ambos os casos
pela posição supina do paciente, permitindo no Caso 2 o
trabalho de 2 equipes paralelas na área doadora e receptora
ao mesmo tempo. O garrote pneumático foi utilizado nas
duas vezes, colocado superiormente na raiz do membro. Al-
guns autores sugerem a utilização do garrote infantil4. No
Caso 1 a cobertura facial contribui para permitir um bom
deslizamento dos tendões flexores profundos garantindo um
resultado funcional adequado. Nos dois foi possível a apro-
ximação com' sutura primária da àrea doadora, deixando-se
dreno de sucção por 24 horas. A cicatriz na zona doadora
permaneceu facilmente encoberta por roupas e não houve
nenhuma alteração vascular no membro superior.

Uma das maiores experiências clínicas, 150 casos, foi
apresentado por KATSAROS (1991)5, em trabalho multicên-
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Foto 3-Pedículo Vascular

trico com 7 anos de seguimento ao longo dos quais obser-
vou modificações importantes, como a duplicação da sua largu-
ra. O retalho pode ser confeccionado com diferentes estruturas
como osso, ressecando-se o córtex lateral humeral, nervo, con-
tendo o nervo cutâneo posterior do braço, ramo sensitivo do ner-
vo radial. Pode ainda ser utilizado unicamente como retalho fa-
ciallivre para cobertura de superfícies deslizantes como tendões
ou proteção de estruturas cartilaginosas e cobertura mucosa, nas
reconstruções de cabeça e pescoço 6.

O seu emprego pode ser comparado ao do Retalho Chi-
nês do antebraço com a vantagem de não utilizar artéria
principal do membro, sem risco de comprometimento vas-
cular e permitir a sutura primária da área doadora. Além
disso quando necessário, o componente ósseo pode ser res-
secado com menor risco de fratura do que no rádio.

Múltiplas são portanto as suas vantagens:
• facilidade de dissecção e acesso à área doadora na po-

sição supina.

• utilização como retalho composto com húmero, ten-
dão do tríceps, fáscia e inervação sensitiva.

• variação anatômica mínima do pedículo vascular com
bom comprimento e calibre para microanastomoses.

• ausência de comprometimento vascular do membro.
• discreta cicatriz na área doadora.
As desvantagens a serem salientadas incluem:

• déficit sensitivo esporádico no antebraço
• dimensões em largura maior do que 6cm requerem

enxerto na área doadora.

CONCLUSÃO

Apesar de pouco divulgado no nosso meio, o retalho livre
Lateral do Braço, por suas vantagens, facilidade de dissecção e
constância anatômica é mais uma opção técnica de relevância
nas perdas de superfície de média à pequena dimensões.
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COMPLICAÇÕES COM O USO
DE EXPANSORES TECIDUAIS*

Antonio Cesar Menin da Silva**,

Claudia Hoffmann de Barcellos***, Pedro Bins Ely-

INTRODUÇÃO

Através dos séculos, a Cirurgia Reconstrutora vem en-
frentando dificuldades para encontrar procedimentos e
equipamentos que possam dar aos pacientes melhores resul-
tados funcionais e estéticos. A expanção tecidual é um dos
procedimentos mais revolucionários em se tratando de Ci-
rurgia Reconstrutora. Em 1957, NEUMANN, colocou um
balão de borracha na pele retroauricular de um paciente pa-
ra reconstrução de orelha amputada. As bolsas siliconizadas
utilizadas como expansores, atualmente, nos permitem a
obtenção de uma maior quantidade de tecidos para a re-
construção. Porém, a conscientização de suas complicações
deve estar presente na mente do cirurgião plástico que o ex-
xecutará. Este trabalho tem por objetivo relatar a experiên-
cia do serviço com o uso de expansores teciduais, num pe-
ríodo de cinco anos, enfatizando as complicações ocorridas
no tempo de sua colocação até sua retirada.

MÉTODO

Foram estudados 23 pacientes, nos quais implantou-se
37 ex ansores, no período de 1988 a 1993. A faixa etária
variou de 2 a 54 anos (17 fem., 06 masc.). O enchimento de
cada expansor levou em consideração seu volume máximo,
injetando-se em torno de 10% do volume total, a cada ses-
são (7 a 10 dias). As complicações foram divididas en abso-
lutas e relativas. As absolutas necessitam de manejo especí-
fico com alterações do tratamento planejado, (ex: extrução
do expansor, infecção, isquemia do retalho) e nas relativas
não há modificação do tratamento, (ex: seroma, hematoma,
dor, alargamento da cicatriz, dog ears). A expansão deverá
ser procedida por cuidadoso desenho da área a ser expandi-
da, escolha do formato e volume do expansor. A seleção
dos pacientes deve ser rigorosa: tabagistas, pacientes não

* Serviço de Disciplina de Cirurgia Plástica da Fundação Faculdade
Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre, Serviço de Cirurgia
Plástica da Irmandade de Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre.

** Médico Residente do 39 ano de cirurgia plástica
*** Médica Estagiária do 39ano da cirurgias plástica

- Médico especialista em cirurgia plástica
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colaborativos (deficientes mentais e alguns casos com
crianças), onde sua indicação deve ser precisa; a qualidade
da pele a ser manipulada, como em tecidos pós-irradiados e
cicatriciais, onde há perda da elasticidade e circulação defi-
ciente, provoca uma limitação na expansão, aumentando
os índices de complicações; os expansores podem ser indi-
cados na remoção de tatuagens, grandes cicatrizes (queima-
dos), tumores benignos (Iinfangiomas) e na reconstrução
mamária, com a vantagens de oferecer tecido doador de cor,
inervação e textura semelhantes à área receptora.

Figura 1 -

i:~81{~#.i.ii~i:
Número de 28
exoansores

376 3

Número total de 16
complicações

Complicações 3
Absolutas

Complicações 13
Relativas

5 5 26

o2 5

53 21

Figura 1 - Cicatriz alargada em couro cabeludo após expansão.
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RESULTADOS

As complicações em 37 expansores colocados foram 26.
Em apenas cinco houve a necessidade de abandonar o trata-
mento planejado (19,23%), e as 21 complicações restantes
foram consideradas relativas (80,76%). Das cinco compli-
cações absolutas, três casos foram por extrução e dois por
infecção. Nas complicações relativas a mais freqüente foi o
seroma, ocorrendo em cinco casos. As áreas de colocação
dos expansores foram divididas em: cabeça e pescoço, tron-
co e membros. Na área correspondente a cabeça e tronco,
28 expansores colocados com 16 complicações, sendo que
três expansores tiveram que ser retirados e 25 permanece-
ram com o tratamento. Nos membros, foram colocados três
expansores, apresentaram cinco complicações relativas. No
tronco, seis expansores colocados com duas complicações
absolutas e três relativas.

Figura 2 - Dobra do Expansor, causando erosão da pele.

DISCUSSÃO

o índice de complicações, na sua totalidade, foi elevado
(70,27%). Contudo, as complicações absolutas mantém-se na
média apresentada pelos autores pesquisa dos (15 a 20%), e em
nosso serviço 19,23%. Nosso índice complicações relativas
mostra-se elevado (80,76%), mas a subjetividade do diagnósti-
co leva a significativa variações percentuais. MANDERS
(40%), ARGENTA relata como mínimas suas complicações
em trinta casos de reconstrução mamária. No pescoço, o plano
mais superficial facilita a eroção da pele com conseqüente ex-
trusão do expansor. Onde há dobra expansor, este ponto torna-
se susceptível a eroção da pele. A distenção lenta do expansor
pode proteger a pele, dando tempo à proliferação tecidual e as-
segurando o suprimento sangüíneo do retalho.

Endereço para Correspondência:
Pedra Bins Ely
Rua Fellserdo, 496/616
CEP 90690 - Porto Alegre / RS
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Figura 3 - Extrusão de expansor em região cervical.

CONCLUSÕES

Em nosso trabalho algumas complicações foram simul-
taneamente observadas num mesmo caso de expansão. O
percentual de complicações foi elevado, porém as compli-
cações elevam-se devido às complicações relativas. A difi-
culdade de cobrir uma lesãoe a esperança de restaurar a for-
ma e a função nos leva ao desenvolvimento de uma varie-
dade de novas técnicas. Através de suas complicações
aprendemos a diagnosticá-Ias e diminuir sua incidência. O
potencial de qualidade de tecido fornecido é grande, o que
leva a procura e ao aprimoramento de novas técnicas. "O
uso dos expansores teciduais ajuda a fazer do mundo da Ci-
rurgia Reconstrutiva um verdadeiro universo de alternati-
vas".
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AVALIAÇÃO DA PERFUSÃO DE RETALHO
MIOCUTÂNEO (TRAM) TRANSOPERATÓRIA, POR

ANGIOFLUORESCEINOGRAFIA*

Nelson Guardiola Meinhardt "*, Ricardo O/iva Willhelm "*, Arlei Rizzieri "*

PROPOSTA
Avaliação de teste perfusional transoperatório que per-

mita dar segurança à escolha, no retalho miocutâneo trans-
verso, em ilha, do reto abdominal (fRAM), de pedículo
constituido por 1 ou 2 músculos.

MÉTODO
Realizamos, ao longo do ano de 1993, 6 reconstruções

mamárias, com TRAM, seguindo a técnica de HAR-
TRAMPF. Após o preparo da ilha cutânea e do descola-
mento do retalho supraumbilical, era feita a dissecção das
artérias epigástricas inferiores, com secção e ligadura do
coto distal e cateterismo do proximal, no segmento hipogás-
trico do músculo reto abdominal, contralateral à região da
mastectomia. Após a injeção de f1uoresceína a 10%, 2ml,
sob a ação de luz azul (aproximadamente 340 nanômetros
de compro de onda), evidenciava-se a área perfundida pelo
seu colorido amarelo brilhante. Baseados na área tingida,
decidíamos pelo uso de um músculo ou dois para a confec-
ção do pedículo.

RESULTADOS
Em todos os 6 casos realizados até agora, vimos que a

perfusão da ilha cutânea do retalho TRAM não se faz se-
gundo as clássicas divisões em zonas I, 11, Ill e IV, e sim
num padrão arciforme, a partir da borda medial do MRA,
"alargando" a área corada em direção a extremidade do fuso
de pele, conforme demonstrado no vídeo e figo 1e 2. Em 5
pacientes foi utilizada a fração medial de um MRA, permi-
tindo a sutura abdominal, fáscia à fáscia, sem grande ten-
são. Uma paciente teve o pedículo feito com os dois MRA,
em função da área de perfusão demonstrada no teste. Duas
pacientes "eram" fumantes até um mês antes da operação,
(tendo uma delas sido vista fumando, ainda no hospital...) e
outra era hipertensa, sob tratamento. A última paciente ope-

* Serviço de Cirurgia Plástica do Hospital Nossa Senhora da Conceição,
Porto Alegre / RS - Brasil

"* Cirurgiões Plásticos
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rada, apresentou, no teste, uma perfusão insuficiente em
uma ou outra artéria, porém excelente área quando a inje-
ção era simultânea. Neste caso, após manobra que impedia
a comunicação do território vascular entre os retos, com o
uso de um c1amp intestinal na linha média, evidenciou-se
boa perfusão em ambos os pedículos, isoladamente, levan-
do-nos a utilizar apenas uma fração de reto abdominal na
reconstrução.

1\
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Em todos os 5 casos monopediculados, desenvolveram-
se áreas de sofrimento isquêmico, provavelmente secundá-
rio à congestão venosa, que atribuimos menor eficiência de
drenagem por ter sido utilizada apenas fração (50 % aprox.)
do reto abdominal. Ainda assim, as pacientes se mostraram
satisfeitas com o volume "mamário" obtido, aguardando,
atualmente, o momento de revisão na área reconstruida e
redução contralateraJ.

DISCUSSÃO

Os resultados obtidos até o momento parecem demons-
trar que o método é bastante eficaz na demonstração da
área de perfusão territorial a partir da injeção deste corante
vital intrarterial, sendo o efeito instantâneo. As áreas de
perfusão, definidas classicamente como zonas I, 11,111e IV,
não corresponderam aos achados "in vivo", o que acredita-
mos ser o fato mais importante demonstrado até agora e que
nos leva a trazer à discussão, esta nota prévia.
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CORRELAÇÃO DOS ACHAqOS
DA CINTILOGRAFIA TOMOGRAFICA

COMPUTADORIZADA E A VIABILIDADE DO
RETALHO EM ILHA TRANSVERSO ABDOMINAL-(TRAM) NA RECONSTRUÇAO DE MAMA*.

Estudo Prospectivo
Ricardo Otiva Willhelm**, Nelson Guardiola Meinhardt **, Arlei Rizzieri **

Juarez Wolf Verba***, Liana Maria Rist***, Odete Maria Ambros***, Erico Brumer****

INTRODUÇÃO
o câncer avançado de mama é ainda frequentemente

diagnosticado em mulheres no Hospital Nossa Senhora da
Conceição, em Porto Alegre.

O tratamento cirúrgico proposto tende a ser radical e
mutilante. A importância da mama para a auto-imagem da
mulher é reconhecida. Uma das alternativas para a recons-
trução de mamas amputadas é o uso do retalho transverso
de músculo reto abdominal (TRAM ), que representa hoje,
uma das mais detalhadas e complexas operações em cirur-
gia plástica.

PROPOSTA
Forma, função e segurança com o uso de pedículo cons-

tituido de um músculo reto abdominal.

* Trabalho realizado no Serviço de Cirurgia Plástica do Hospital Nossa
Senhora da Conceiçáo . Porto Alegre / RS . Brasil

** Cirurgião Plástico
*** Médico Radioisotopista

-- Fiíico Nuclear· USP
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MÉTODO
Realizamos entre 1992 e 1993, 1 estudo prospecti-

vo cintilográfico em 14 pacientes com idade de 38 a 62
anos (média 49,11), consecutivas, mastectomizadas,
sem evidência clínica de recorrência da neoplasia e
candidatas a reconstrução mamária com TRAM. O
exame cintilográfico visa mapeamento da perfusão ab-
dominal para obter dados objetivos, pré-operatórios.
Foi utilizado tomógrafo computadorizado acoplado a
UMA Gama-camara STARCAM 3500 GE de cintila-
ção, com SPECT, colimador paralelo (140 kw) e 10
mci de Tecnécio 99 por via endovenosa além de mar-
cadores filamentares de chumbo.

A obtenção dos resultados ocorre através de cortes to-
mográficos programados, transaxiais e coronais, sendo
estes divididos em abdômen direito e esquerdo e ainda
em superior, médio e inferior. De acordo com os dados ob-
tidos verificamos a melhor perfusão relativa entre as áreas
de cada território abdominal (gráfico 1), programando as-
sim o futuro retalho.

Para a reconstrução mamária utilizamos a técnica des-
crita por HARTRAMPF em 1981.
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RESULTADOS
Consideramos ter atingido os objetivos iniciais propostos

de estudo e planejamento pré-operatórios de reconstrução de
mama com TRAM, em 14 casos consecutivos, de maneira sa-
tisfatória. As pacientes compartilham desta opinião (fotos 1 e 2 ).

Inicialmente não utilizávamos os dados obtidos no exa-
me para a escolha de um ou dois músculos retos abdominais
como pedículo, pois sua aplicabilidade era desconhecida.
Gradualmente, com o aumento do número de casos opera-
dos, suas evoluções pós-operatórias e a análise retrospectiva
correiacionada aos seus cintilogramas, começamos a utilizar
estes novos dados na escolha pré-operatória do pedículo.

Encontramos correlação entre os dados dos cintilogra-
mas e perda parcial de retalhos em 2 casos, no período em
que não utilizávamos este exame. Em outros dois casos,
modificamos a tática cirúrgica programada, baseados nos
cintilogramas pré-operatórios, obtendo êxito pleno.

CONCLUSÕES
Entendemos que o exame é válido e sua sensibilidade e
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aplicabilidade justificam seu emprego para minorar as pos-
sibilidades de complicações nas pacientes candidatas a re-
construção mamária com o uso do TRAM. Este exame po-
de ser repetido em qualquer serviço de Medicina Nuclear
que disponha de equipamento compatível (viabilidade).
Neste estudo de 14 casos, as evidências sugerem que é pos-
sível correlacionar os achados da cintilografia tomográfica
computadorizada com a viabilidade do retalho em ilha,
transverso abdominal (TRAM) na reconstrução de mama.
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TRATAMENTO DAS SEQÜELAS DE
QUEIMADURA DO MEMBRO SUPERIOR*

ROTINA DA 38Q ENFERMARIA DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO RIO DE JANEIRO

Egfdio Martorano Filho**, Klaus Wietzke Brodbeck**,
Paulo F. Maracajá**, Luís Mario Bonfatti**, Ivo Pitangui"**

INTRODUÇÃO

A queimadura é importante causa de incapacidade para
o trabalho e este fato começou a receber real importância a
partir da II Grande Guerra Mundial.

Com o recente grande número de casos de queimadura,
houve necessidade de uma sistematização em nosso Servi-
ço, para o tratamento das seqüelas de queimadura do mem-
bro superior.

Este trabalho tem como objetivo demonstrar a rotina uti-
lizada em nosso Serviço (38Q Enfermaria da Santa Casa da
Misericórdia do Rio de Janeiro - Serviço do Professor Ivo
Pitanguy) para o tratamento das seqüelas de queimadura do
membro superior.

MÉTODO

Realizado estudo em 427 pacientes que sofreram quei-
maduras de 3Q grau em membro superior (uni e bilateral-
mente), por diversos tipos de agentes etiológicos, num pe-
ríodo de 30 anos, e enfocando ou destacando tratamento
pessoal utilizado no Serviço.

A faixa etária média foi de 13 anos, o sexo predominan-
te foi o masculino, a raça branca e o principal agente etioló-
gico foi a chama, seguido por líquido aquecido.

•• 389 Enfermaria da Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro -
Serviço do Professor Ivo Pitanguy

** Médicos Residentes
*** Professor da PUC - RJ e Instituto de pés-Graduação Médica Carfos

Chagas - RJ
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DISCUSSÃO

A maioria dos Serviços que tratam deste tipo de seqüela
possuem técnica própria, adequando as filigramas do trata-
mento de acordo com sua realidade social e econômica.

Apresentamos técnicas convencionais e nossas contri-
buições referentes a: obtenção e aplicação de enxertos de
pele e retalhos cutâneos fasciocutâneos analisados sob o
ponto de vista de indicação e cuidados técnicos nos diversos
segmentos do membro superior; e os cuidados pré e pós-ope-
ratórios, como fisioterapia e compressão com malhas e bandas
elásticas.

Dentro de nossa realidade, acreditamos que nossos mé-
todos deram resultados satisfatórios aos pacientes tratados.

CONCLUSÕES

Dadas as características peculiares do nosso Serviço, co-
mo limitação de recursos materiais, pacientes em sua maio-
ria de baixo nível sócio-econômico e grande procura por
parte da população, tentamos aprimorar as técnicas clássi-
cas de reparo da seqüela estética e funcional, como enxertia
de pele (total e parcial), retalhos cutâneos e fasciocutâneos
e técnicas complementares.

Achamos de vital importância o estímulo à prevenção
das queimaduras, principalmente porque a maioria das víti-
mas pertence a faixa etária jovem e conseqüentemente a
mais produtiva.
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FASClíTE NECROTIZANTE DE TÓRAX

RELATO DE CASO*

Evandro Luz Maier**, Zu/mar Antônio Accioli de vesconceüos=
Jorge Bins E/y***, Rodrigo d'Eça Neves--

INTRODUÇÃO

o tratamento cirúrgico deve englobar a apreciação e a
revisão das complicações pós-operatórias, que podem re-
ultar do processo primário, de erros de omissão ou de téc-
Jca, de fatores do paciente e do ambiente.

Uma das complicações pós-operatórias gerais mais co-
ums é a infecção da ferida operatória. O agravamento des-
! processo com o comprometimento disseminado do tecido
ircundante e extrema toxicidade sistêmica constitui a fas-
iíte necrotizante.

Os autores relatam um caso de fasciíte necrotizante de
:;rax anterior em pós-operatório de cirurgia de ressecção de
ódulo de tireóide visando demonstrar as opções utilizadas

ara a reconstrução.

RELATO DE CASO

M. E. G., 36 a, parda, submetida a ressecção de nódulo
le tireóide, com incisão em colar, em torno do 7Q dia de
iôs-operatórío desenvolveu quadro febril com queda do es-
ado geral, bacteremia e septicemia. Havia extensa área de
elulite desde a incisão até os sulcos inframamários, in-
luindo ambas as mamas, até as extremidades proximais
los membros superiores. Foi submetida a drenagens e debri-
lamentos sucessivos, antibioticoterapia e transferida para a
m(Fig.l).

Após cessado o processo infeccioso e já em condições de
:ranulação efetiva, iniciou-se a reconstrução, a princípio, com
nxertia de pele (Fig. 2). Na seqüência, em vários tempos ci-
úrgicos foram ressecadas as áreas enxertadas com descola-
uento e rotação dos retalhos de pele que permaneceram ínte-
ros, conseguindo refazer o colo e melhorar o aspecto estático.
~moutro tempo foi utilizada a técnica da abdominoplastia in-
ertida para a reconstrução das mamas (Fig. 3 e 4).

•••• Estagiários do Núcleo de Cirurgia Plástica do Hospital Universitário da UFSC
Professor Assistente da Disciplina de Cirurgia Plástica da UFSC
Professor Titular da Disciplina de Cirurgia Plástica da UFSC, Chefe do
Núcleo de Cirurgia Plástica do Hospital Universitário (NCP·HU) UFSC
Membro Titular da SBCPER
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Ainda necessitando de ressecções de algumas áreas en-
xertadas, por motivos estíticos, a paciente julgou-se satisfei-
ta e abandonou o tratamento.

Figura 1 . Fascilte Necrotizante- fase de granulação.

DISCUSSÃO

A infecção da ferida operatória resulta da multiplicação
bacteriana na ferida, provocando reação local e, freqüente-
mente, resposta sistêmica, A fasciite uma infecção de extre-
ma gravidade e que só pode ocorrer em um ou dois pacien-
tes por ano em grandes hospitais públicos.

A infecção não é, em absoluto, complicação freqüente
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Figura 3 . Fasciíte N ecrotizante • abdomenoplasatia invertida

1-

2.

3.

4.

5.

v,

\

6.
••

/ 7.

8.

9.

Endereço para Correspondência:
Núcleo de Cirurgia Plástica - CNP - HU - UFSC
Universidade Federal de Santa Catarina
Trindade - Floriamópolis - SC

72

nas cirurgias de tireóide. Estudos revelam que, com uma ta-
xa de morbidade de 13% e uma taxa de mortalidade de
0,12%, não houve casos de complicações significantes rela-
cionadas à infecção.

Nos tempos cirúrgicos de reconstrução procurou-se pre-
servar ao máximo as áreas de pele que tivessem um mínimo
de viabilidade. Neste sentido, conseguiu-se manter um re-
talho dermogorduroso pré-estemal suficientemente extenso
para reconstituir o colo, fato gerador de estímulo, tanto para
a paciente como para a equipe assistente.
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-RECONSTRUÇAO TOTAL DE-PAVILHAO AURICULAR
PELA TÉCNICA DE NAGATA*

Francisco Tostes=, Roberto Corrêa Chem***, Humberto Bez Batti"",
Rogério Schutzler eomes=, Virgínia Piúma Pólvora Azevedo-

INTRODUÇÃO

As reconstruções totais de pavilhão auricular vêm sendo
tratadas com enxerto de cartilagem costal autólogo e enxer-
to de pele total para concha, método difundido mundial-
mente por TANZER (1959).

CRONIN (1966) preconizou o uso de silicone, mas teve
alta porcentagem de extrusão. Em 1974, utilizou o enxerto
de fáscia lata, retalho fascial ou gálea para cobrir o silicone.

BRENT (1980) divulgou sua técnica para reconstrução
auricular em microtia, em 4 tempos cirúrgicos, usando cartila-
gem costal em bloco contra lateral à lesão, sem enxerto de pele.

NAGATA, em 1993, descreveu um novo método de re-
construção total de pavilhão auricular para microtia. Este
método baseia-se na confecção de um molde tridimensional
de cartilagem costa I autóloga, em dois tempos cirúrgicos.

Relatamos a utilização do método de NAGATA em um
caso de ressecção total de pavilhão auricular por carcinoma
epidermóide.

MATERIAL E MÉTODO

o paciente J. S. S. c., 53 anos, masculino, branco, apre-
sentou tumoração em pavilhão auricular esquerdo em junho
de 1991, com crescimento lento e progressivo. Fez trata-
mento clínico. Procurou o nosso serviço em agosto de 1992,
com lesão tumoral de 3x1,5cm, ulcerada, com crotas hemorrá-
gicas e melisséricas, invadindo cartilagem auricular. Foi
submetido à ressecção de todo pavilhão auricular esquerdo
com rotação de retalho posterior.

O estudo anátomo-patológico apresentou carcinoma epi-
dennóide pouco diferenciado, com margens cirúrgicas liv-
res de neoplasia.

Um ano após a ressecção, foi realizado o 1° tempo de re-
construção do pavilhão auricular pelo método de SATORU

* Serviço de Miaocirurgia Plástica Dr. Roberto Corrêa Chen
Santa Casa de Misericordia de Porto Alegre - Porto Alegre / RS

- Residente de Cirurgia Plástica
*** Professor Titular FFCMPA
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NAGATA.

Para confecção do molde tridimencional foi obtida carti-
lagem costal do 6° ao 9° arco costal, em bloco. A seguir faz-
se modelagem:

I - A base do molde é confeccionada com cartilagem
do 7° e 8° arcos costais.

11- A Anti-Hélix, TRAGUS e antitragus são confeccio-
nados com o restante da cartilagem do 7 e 8 arcos
costais.

III - A hélix e a CRUS da hélix são confeccionadas com
a cartilagem do 9° arco costal. (Figura 1)

Figura 1 - Fabricação do molde de cartilagem.

H

II

Confeccionado do 99 arco costa I - H - Hélix; CH • Crus Hélix.
Confeccionado do 7" e 89 arcos costais - T- Tragus; 11-Incisura Intertragal; B - Base.

As unidades são fixadas através de sutura com nylon 5-
o em intervalos de 3mm. (Figura 2)

É feita uma incisão em W para a inserção do molde, eví-
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Figura 2 . Detalhe da construção do molde

tando a utilização de enxerto de pele pelo aumento da su-
perfície. É levantado um retalho de pele e o molde é centra-
do abaixo do retalho. Foi colocado dreno à vácuo para per-
feita aderência do retalho no molde. (Figura 3).

Figura 3 . Inserção do molde de cartilagem, linhas de sutura e cura-
tivo.

A cartilagem do 6Q arco costa I é colocada abaixo da pele
na área doadora, ficando de fácil acesso para o 2Q estágio da
cirurgia.

O 2Q estágio desta técnica é feito com 6 meses de inter-
valo do 1Q tempo, onde é realizada rotação de retalho de
fáscia têmporo-parietal, retirada da cartilagem do 6Q arco
costal da área doadora e modelagem em forma de meia lua,
fixando-a na superfície posterior da orelha reconstruída e na
mastóide, com nylon 4.0. Um enxerto de pele total para co-
brir a superfície posterior da orelha e da mastóide é retirado.

RESULTADO

No nosso caso, foi realizado o 1Q estágio da reconstru-
ção total de pavilhão auricular pela técnica de NAGATA,
que evolui sem complicações até o momento (SQmês pós-
op), com resultado satisfatório. O 2Q estágio da técnica está
programado para o próximo mês.
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DISCUSSÃO

Os métodos convencionais de reconstrução podem ne-
cessitar de enxerto de pele, no primeiro tempo, para cober-
tura do molde e o posicionamento correto da orelha recons-
truída não pode ser garantido, com um maior número de
complicações como retração da pele, necrose, etc.

O molde é confeccionado em 3 unidades para obter me-
lhor forma e posicionamento, na técnica de NAGATA.

Neste método, o retalho de fascia temporo-parietal au-
menta a vascularização para a orelha reconstruída, dimi-
nuindo o risco de complicações.

CONCLUSÃO

Este novo método, pelas características de"menor núme-
ro de complicações, de não necessitar de enxerto de pele e
de fornecer melhor forma e posição do molde, é uma alter-
nativa bastante satisfatória nas reconstruções totais de pa-
vilhão auricular.
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t"



BANDA CONSTRITIVA CONGÊNITA
IMPORTÂNCIA DO TRATAMENTO PRECOCE*

Debora Lessa Nore=, Antonio C. Menim da Silva***,
Claudia H. de Beroenos="; Flavia Lenzi-.

A Sindrome da Banda Constritiva Congênita consiste
em uma aderencia cicatricial de pele, geralmente ao redor
dos membros superiores e/ou inferiores, principalmente dos
dedos, resultando em perda de tecido celular subcutâneo,
edema periférico, acrosindactilia, comprometimento da cir-
culaçao distal à banda, levando até mesmo à amputação
congênita, comprometimento da integridade nervosa local,
de tendões, e chegando à fratura óssea, dependendo da sua
severidade (quanto mais profunda e circular).

Algumas outras mal formações podem estar presentes no
portador da sindrome da banda constritiva congenita, como fis-
suras crânio-faciais, mas sua ocorrência pode ser atribuida à me-
ra coincidência, não tendo sido provado uma causa genética co-
mo determinante para manifestação conjunta das patologias.

A sindrome da banda constritiva congênita ainda não
tem uma causa conhecida comprovada, suspeita-se que fa-
tores externos influenciem nas alterações, determinando es-
ta mal formação. Alguns autores atribuem sua ocorrencia às
contrações uterinas excesivas que ocorrem nas ameaças de
aborto e durante o trabalho de parto, causando hemorragias
e necrose dos tecidos mesenquimais dos mesmos. A dimi-
nuição da quantidade de líquido amniótico (oligohidram-
nios) também e aventada como uma possível causa das ade-
rencias de pelee subcutânea que se formam de forma cons-
tritiva ao redor dos membros afetados.

A incidência desta patologia esta em torno de 1 caso pa-
ra cada 5000 nascimentos, e até 1 para cada 15000.

Devido as alterações que podem ocorrer nos locais afe-
tados, entendemos que o tratamento deva ser o mais preco-
ce possível. Quando antes for realizada a libertação do "garro-
te" que a brida causa, maiores as chances de recuperação do
local, evitando-se assim um linfedema acentuado, que im-
pediria um crescimento adequado do membro afetado, a de-
ficiência de circulação arterial e venosa, que acabam deter-
minando necro,e e amputação com o crescimento da crian-

•. Serviço da Disciplina de Cirurgia Plástica da Santa Casa de
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Misericórdia de Porto Alegre /RS
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ça, as alterações do crescimento ósseo local determinando
pseudoartrose e chegando à fratura óssea, dificilmente redu-
zida de forma adequada. No início a função nervosa pode
ser afetada somente quanto a sensibilidade, mas com o cres-
cimento da criança, a compressão local aumenta e ocorre
deficit motor com posterior atrofia da musculatura inervada
pelo segmento atingido. A paralisia nervosa ocorre sob a ci-
catriz da banda constrtiva e após a formação completa do
nervo, levando-se a crer que quanto mais precoce a inter-
venção, maiores as chances da reparação ser efetiva.

O tratamento consiste de uma intervenção cirurgica para
liberação do local afetado, devendo-se fazer a ressecção da
banda constritiva em toda sua profundidade já no primeiro
tempo cirurgico. Quanto a superfície, pode-se fazer a res-
secção completa da brida num só tempo cirurgico ou de
50% de sua área num primeiro tempo e o restante numa se-
gunda intervenção. Algumas bridas constritivas requerem
mais tempos cirurgicos devido à sua severidade, necessitan-
do reintervenções com o crescimento da criança.

Pode-se optar por técnicas diversas, sendo que a mais
utilizada e a zetaplastia, muitas vezes associando-se à mes-
ma um V-Y, multiplos W, enxertia de pele e exploração
nervosa com lise da fibrose ocorrida ao redor do nervo af-
detado quando necessario.
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RABDOMIOSSARCOMA EMBRIONÁRIO*

Flávia Lenzi**, Antônio C. M. da Silva***,

Claudia H. de Barcellos****, Debora L. S. Nora*****

o rabdomiossarcoma é o tumor de partes moles mais
'ç~ .134h dcomum na mrancia ' " aven o casos relatados da presen-

ça do tumor já no momento do nascimentof, É uma patolo-
gia altamente maligna do mesênquina embrionári04• O ob-
jetivo deste trabalho é relatar um caso operado em nosso
Serviço, chamando a atenção para sua malignidade e neces-
sidade de reconhecimento precoce e tratamento adequado.

RELATO DE CASO

J. S., masc., um ano e quatro meses de vida, veio à con-
sulta em maio/93 por apresentar um nódulo na região supra-
orbitária esquerda, de crescimento lento nos últimos meses.
Em bom estado geral, foi levado à cirurgia para ressecção
de tumor aparentemente benigno. Realizou-se uma aborda-
gem coronal e, à macroscopia, o tumor era sólido, aderido
ao periósteo e à musculatura frontal. Suspeitou-se de rabdo-
miossarcoma e realizada a ressecção incluindo periósteo,
sem ressecção de pele. A microscopia revelou ser um rab-
domiossarcoma do tipo embrionário. Uma semana após,
quando teve alta hospitalar, foi encaminhado a um serviço
de Oncologia Pediátrica. Lá, foi realizado tratamento com-
plementar com radio e quimioterapia. Um mês após, ainda
paresentava uma tumoração que, embora menor do que a
inieial, parecia, à TC, agora comprometer estruturas ósseas.
A familia não quis a realização de nova cirurgia e, no' mo-
mento da conclusão deste trabalho, ainda fazia ciclos de
QT, na tentativa da remissão da massa. Em nenhum foi de-
tectado a presença de metástases.

Este tumor afeta mais brancos que negros e representa
1% dos tumores malignos em homens e 0,6% em mulhe-
res3,4. Por sua raridade, muitas vezes não é lembrado. Ao se
avaliar um indivíduo na faixa da infância à adolescência
com tumor de partes moles localizada na cabeça / pescoço,
o rabdomiossarcoma deve ser o primeiro tumor a ser lem-
brad03. Em crianças, este tumor ocorre com maior frequên-
cia na cabeça e pescoço e, nesta localização, o tipo histoló-
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gico mais comum é o embrionário. De todos os tw.0s histo-
lógicos do tumor, este é o de melhor prognóstico ,5. O dia-
nóstico é feito com o uso de RX simples, TC, angiografias,
cintilografia e biópsia. Novas tecnologias, tais como a mi-
croscopia eletrônica, imunohistoquímica e análise do DNA
têm melhorado em muito as condições de diagnóstico da le-
sã04. Quanto ao tratamento, a primeira modalidade foi a ci-
rurgia que, por ser a única, devia ser radical2. O advento da
quimio e radioterapias levou à necessidade cada vez menor
de cirurgia radicaiS. Porém, sempre que for possível uma
ressecção com margens livres de neoplasia. o prognóstico é
ainda melhor2. Quando usada, a radioterapia deve ser em
altas doses (6500cGY). Na quimioterapia, é com o uso da
Adriamicina que se obtêm os melhores resultados A ela po-
dem-se adicionar outras drogas. Destas, a que se mostrou mais
efetiva é a DTIC. Uma terceira boa droga é a Ifosfamida2.

Se o tumor for diagnosticado e tratado precocemente, há
cerca de 80% de chance de cura em dois anos3,5. Porém, se
o diagnóstico for mais tardio e a ressecção não puder ser
completa, esta chance cai para 50% e, se há metástases, é
de 20%2. 80% das recidivas ocorrem nos dois primeiros
anos e após o terceiro ano é incomum haver recidivas4.

Conclui-se, portanto que a chance do paciente é ter um
diagnóstico e tratamento rápidos e adequados pois, caso
contrário, o prognóstico torna-se cada vez mais sombrio.
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TRATAMENTO CIRÚRGICO

DO TECIDO IRRADIADO*

Marco Aurélio M. de Faria corrêe=

RESUMO

Apresenta-se neste trabalho, noções de radiação e uma
subsequente análise de seus efeitos sobre os tecidos vivos;
fisiopatologia da ferida irradiada e as dificuldades e compli-
cações dos tratamentos tradicionais. É proposto o tratamen-
to por meio de retalhos axiais preferentemente musculares,
que levam suprimento adicional à área irradiada, carregan-
do os elementos básicos para a cicatrização, elementos estes
indisponíveis anteriormente na área irradiada, pois as célu-
las irradiadas sofrem lesão na estrutura molecular, se tradu-
zindo clinicamente por um tecido rígido, isquêmico, atrófí-
co, incompetente para a cicatrização.

São mostrados casos de tratamento do tecido irradiado,
pelas técnicas microcirúrgica e convencional.

INTRODUÇÃO E LITERATURA

É de fundamental importância conhecimento básico à res-
peito de radioterapia e seus efeitos sobre os tecidos vivos, para
melhor compreendermos a fisiopatologia do tecido irradiado .

...
O tecido irradiado, diferentemente do tecido não irradia-

d· - dê . , A 127o, nao apresenta ten encia a cura espontanea ' , , ao con-
trário, tende a deteriorar-se com o passar do tempo, apre-
sentando morbidade elevada, dor crônica e infecção, não
respondendo bem a procedimentos de desbridamentos e en-
xertias, ou fechamentos com retalhos cutâneos locais, so-
frendo deiscências e necroses, com perda dos retalhos, au-
mentando ainda mais a área de destruição tecidual.

A descoberta da "Radiação X" por ROENTGEN (1895),
trouxe para a medicina um importante instrumento diagnós-
. A.613p II beneficitíco e terapêutíco " . ara e amente aos ne ICIOS, as com-

plicarões foram sendo observadas e sua fisiopatologia estu-
dada ,2,4,6.Os efeitos de irradiação sobre os tecidos depen-
dem do tipo de raio, do seu poder de penetrajáo, da intensi-
dade e da cronicidade de suautilização1,6,1 . As partículas. ,
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"alfa" (núcleos de Hélio), são lIS maiores partículas e pos-
suem baixo poder dI( penetração. As partículas "beta" (elé-
trons carregados negativamente), tem penetração de até 1 a
2 centímetros e são empregados para tratamento de câncer
de pele e lesões superficias. Os raios "gama" penetram pro-
fundamente e são praticamente sinônimos de irradiação te-

A • 13rapeutíca .

RAD ou a "Energia Radiante" absorvida por determina-
do tecido é a unidade de mensuração de radiação bastante
usada para mensuração de dose única. Por serem cumulati-
vos os efeitos da radiação, fica mais complexa a mensura-
ção da relação dose/temp01,4,6,12.

Os efeitos da radioterapia sobre as células em reprodu-
ção, causando desorganização da estrutura molecular de
DNA, se fazem tanto sobre o tecido doente, quanto sobre o
tecido sadio. O sucesso do tratamento reside no fato de con-
seguir ser letal ao tecido neoplástico e sub-Ietal ao tecido
normaI1,13. Quanto maior a dose aplicada para combater o
câncer, maior será o dano ao tecido sadio, podendo produzir
necroses, úlceras de díficil cicatrização e tratamento, pois
os danos se fazem à distância em profundidade e sUfcerfi-
cialmente, ultrapassando os aparentes limites da lesão 0. Os
danos da irradiação costumam ser atribuídos à isquemia te-
cidual, causada pela endoartrite obliterante da microcircula-
- 12 R d de mi . I A· ., •çao . ecentes estu os e microscopia e etromca em len-

das irradiadas crônicas, demonstram danos ultra-estruturais
persistentes dos fibroplastos e células primordiais, dificul-
tando a neofonnação de vasos sanguíneos e fibroplastos
contráteisnecessários à cicatrização das feridas12.

Os danos causados por aparelhos modernos de alta vol-
tagens são mais profundos do que aqueles produzidos pelos

lh . 610apare os antigos:" .

MÉTODO

O tecido irradiado apresenta-se atrófico e endurecido,
com pouca elasticidade, má circulação, baixa resistência ao
manuseio cirúrgico, dificuldade cicatrical, frequentes deis-
cências das suturas ou sofrimentos e necroses. Por vezes,
ulceração espontânea de difícil solução 4,6,13.
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Os debridamentos não costumam apresentar resultados
satisfatórios de vez que a lesão ultrapassa os limites visíveis
da ferida e o tecido circunjacente também está afetado. A
má circulação permite a infecção crônica e piora do quadro
clínico. Com frequência, estas feridas aumentam de tarnan-
h d did ,. I . 1 7o apesar as me I as terapêuticas ocais ' .

O tratamento com enxertos de pele costumam ser mal
sucedidos dado às qualidades do leito receptor. Os retalhos
da vizinhança tem altos índices de necroses, pois a micro-
circulação regional está afetada. Os retalhos cutâneos tubu-
lares à distância, que necessitam ter seus pedículos seccio-
nados, posteriormente podem vir a sofrer deiscência do lei-
to irradiado 7,9,11.

Um grande alento à solução desta difícil patologia, sur-
giu com o advento dos retalhos axiais cutâneos, facio-cutâ-
neos, musculares e mio-cutâneos, convencionais ou micro-
cirúgicos que, ao invés de dependerem do leito receptor pa-
ra sua sobrevivência, levam para a área lesada um novo
aporte sanguíneo'', saneador e provedor de elementos bási-
cos a depuração tecidual, à resolução da infecção e cicatri-
zação da ferida. Dentre eles, os retalhos musculares e os
mio-cutâneos, convencionais ou microcirúrgicos são os
mais indicados, pois o aporte sanguíneo levado pelo múscu-
lo diretamente colocado sobre a área irradiada, produz os
melhores efeitos. A dor crônica causada pela úlcera radio-
necrótica é prontamente aliviada pela adequada cobertura e
melhoria circulatória da ferida 9.

Dependendo da dose de irradiação empregada e do tem-
po decorrido, bem como da análise das condições locais, sa-
bedores que o dano tecidual vai adiante das bordas da feri-

Figura 1 - Fitsula salivar em região cervical pós laringectomia e ra-
dioterapia.
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da, preferimos utilizar tecido distante, não contíguo à lesão.
Preferentemente, retalho composto de músculo que leve su-
primento circulatório permanente à ferida 9.

RESULTADOS
Caso 1

Fístula salivar - Paciente masculino, 50 anos, realizou
laringectomia total mais radioterapia e apresentou fístula
salivar em região cervical (fig. 1) foram feitas 2 tentativas
de fechamento primário sobre tecido irradiado, sem suces-
so. Encaminhado à nosso Serviço, realizamos retalho mio-
cutâneo de esternocleidomastoideo contra-lateral (fig. 2).
Obtivemos bom fechamento imediato. Houve deiscência
após 3 semanas, e com mais 2 (dois) meses de evolução, o
suprimento circulatório levado para a regiaõ, proporcionou
fechamento espontâneo da fístula (Fig 1 e 2).

Figura 2 - Pós opartôrio tardio de fechamento de fistula salivar uti-
lizando retâlho mio-cutãneo de esternocleidomastoide
contralateral.

Caso 2

Úlcera radionecrótica de pélvis - Paciente feminino, na-
tural e procedente de Santa Catarina, atualmente 34 anos.
Aos 6 anos de idade iniciou "tratamento radioterápico para
nevus pigmentado gigante", procedimento este que durou 2
(dois) anos (sic). Não se tem conhecimento da dose utiliza-
da. Como consequência de tal procedimento, passou a apre-
sentar úlcera radionecrótica extensa, com destruição de he-
mipalvis, atrofia do membro inferior esquerdo, artéria ilía-
ca, ovários e vagina. Realizou mais de 20 (vinte) cirurgias
durante os dezoito anos que se seguiram, com repetidos in-
sucessos de desbridamentos, enxertos de pele e retalhos eu-
tâneos, mantendo o quadro de dor crônica e infecção. Após
estudo arteriográfico, optamos pela limpeza da ferida e
transposição de retalho mio-cutâneo de grande dorsal pela
técnica microcirúrgica, com anastomose vascular dos vasos
tóraco-dorsais nos vasos circunflexos femurais e anastomo-
se do nervo motor do grande dorsal no tronco femural, pro-
porcionando unidade motora funcionante à nível da pélvis,
auxiliando na estabilidade da cintura pélvica.

A paciente apresentou remissão completa da dor e fe-
chamento da lesão. Após 4 (quatro) anos drenou abscesso
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Figura 3 - Úlcera radionccrôtica em regoião sacra, com 18 anos de
evelução, infecção crônica dor crônica, aprox. 20 cirur-
gias prévias: debridamentos, enxertias, retalhos cutãneos,
necroses, debridamentos e miocutãneo contralateral. Ne-
vus pigmeniado gigante.

Figura 4 - Paciente com 6 anos pós operatório de transposição mi-
crocirurgica de retalho grande dorsal para tratamento de
úlcera radionecrôtica, com remissão total da dor, fecha-
mento completo da ferida, sem novas ulcerações. Apre-
senta comtração espontânea do músculo transposto e sen-
sibilidade cutãnea.

!
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sacro. Ao RX, sem sinas de osteomielite ativa. Atualmente
com 6 (seis) anos de pós-operatório, apresenta bom trofis-
mo do músculo transposto, com contração voluntária e uma
reconstrução estético-funcional satisfatórias.

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES

As úlceras radionecróticas não apresentam tendência à
cura espontânea como tecidos normais; ao contrário, cres-
cem por infecções e necroses progressivas; Clinicamente o
tecido apresenta-se atrófico, com má circulação, má resistên-
cia ao manejo cirúrgico e ulcerações de difícil cicatrização;

As lesões ultra-estruturais provoca das pela radiação di-
ficultam a neoformação vascular e dos fibroplastos contrá-
teis e demais elementos básicos da cicatrização;

As lesões ultrapassam a aparente área de lesão em su-
perfície e profundidade, tomando ineficientes os desbrida-
mentos, enxertos cutâneos e retalhos locais, aumentando a
área de necrose;

A medida saneadora é a transposição de retalho muscu-
lar não circunjacente, levando novo aporte sanguíneo e ele-
mentos básicos à depuração e cicatrização da ferida irradiada.

SUMMARY

A review is made of the effects of ratiation upon the li-
ving tissues, the phisiopathology of the radionecrotic uIcers
and the problems and failures of the management of such
wounds by traditional procedures. A new aproache using
muscle flaps to carry on blood supply, providing the basic
elements for the healing process, is proposed and some c1i-
nical cases are presented and discussed.
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RETALHO MUSCULAR

EM RECONSTRUÇÃO DE PERNA*

tutz Inácio Celí Garcia ••••, Fernando Graff Mattos***,
Ruben Luiz L. Stumpfle***, Gilmar P. Flores***, Andre T. Hermann***

As lesões traumáticas e ulcerativas de perna apresentam
grande incidência e representam um problema que deve ser
abordado o mais precocemente possível por uma equipe
multidisciplinar. A idéia de utilizarmos músculos para co-
brir superfícies ósseos não é nova.

Nossa observação está baseada em 54 casos nos quais
foram avaliados a gravidade da lesão, o atendimento reali-
zado, a porção da perna atingida e o tratamento afetuado.
Dos 54 pacientes que apresentaram algum ferimento de per-
na selecionamos 21 que foram submetidos ao tratamento
por retalho muscular com enxerto de pele. Os 21 casos são
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analisados quanto a gravidade da lesão, momento do atendi-
mento, porção da perna atingida e os musculos utilizados
para reconstrução. Os 21 pacientes que receberam retalho
muscular apresentavam exposição óssea ou de tecidos no-
bres que necessitaram de uma cobertura adequada com bom
suporte nutricional.

São discutidas a utilização de retalhos musculares nos
mais diferentes tipos de lesões. A transposição local de
músculos cobertos com enxerto de pele é notável contribui-
ção à cirurgia reparadora em exposições ósseas de perna,
proporcionando uma eficaz cobertura aos tecidos expostos.
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CORRECTION OF SPASTICITY IN THE

UPPER EXTREMITY*

Ronaldo S. Carneiro-

Spasticity in the upper extremity can be treated in seve-
ral ways. Thi is difficult to come up with a complete classi-
fication of the treatments as well as functional losses that
exist. Each patient needs to be analyzed in a different man-
Derand a specific set of surgical maneuvers needs to be tai-
lor made for that each situation.

Never-the-less in order to facilitate this assessment 1 ha-
ve classified the patients into five categories. These are: Ca-
tegory O-no function. ln these patients the operations are
basically cosmetic and cousist of tenotomies and arthrode-
sisoCategory 1+, the affected hand acts only as a helper.
Category 2+, the affected hand carries out some activities
but demands a lot of concentration from the patient. ln the-
se two categories the correetion can be obtained with super-
ficialis-to-profundus transter'. This is a transfer in which
lhe superficialis muscles are eut as distally as possible in
lhe forearm and the profundus tendons are cut as proxi-
mally as possible in the wrist. Subsequently, these two are
sutured to each other maintaining some tone in the fingers,
but effecting a release of the digits to a position in which
they can be somewhat functional. This is usually aided by a
lengthening of the flexor carpi radialis and a lengthening of
lhe flexor poflicus longus.

Figura 1 - Pré-operative espect 01 spastic child's left armo
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The Category 3+ is the one in which the affected hand is
capable of some functions with some concentration. The
patient pays more attention to that hand than to the normal
hand in order to perform some function with it. ln this cate-
gory usually a "muscle slide" operation can be planned in
which the muscles are set in a more relaxed position to per-
form function. Usually these patients gain a lot of function
with this procedure. The Category 4+ is the one which the
patient has basically alI the function, but upon examination
has a very slight spastic attitude. Usually this corresponds
to a spasticity of the flexor carpi ulnaris pulling the hand in-
to flexion and ulnar deviation and also sometimes a little
pronation deformity. This can be correeted with one tendon
transfer (flexor carpi ulnaris to the extensor carpi radialis
brevis). This will provide the patient with better supination
as well as a better position for function.
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Figura 2 Post-surgery: Superficialis-to-profundus and [lexor carpi
ulnans to extensor carpi radialis transfer.
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ABORDAGEM DO PLEXO BRAQUIAL*

Roberto Corrêa Chem**, Luis Fernando Franciosi***, Javier Vera Cucchiaro-,

Virgínia Pólvora Azevedo***, Humberto Bez Batti****, Rogério Schutzler Gomes-

INTRODUÇÃO

As lesões do plexo braquial atingem pessoas jovens que
sofrem acidentes automobilísticos com violenta desacelera-
ção produzindo ruptura de raízes ou avulsão e traumas asso-
ciados onde a vida do paciente corre risco.

O plexo é formado pelas raízes anteriores das últimas
quatro raízes cervicais e primeiras torácicas; formando o su-
perior, médio e inferior fascículo lateral, media Ie posterior;
e ramos terminais. O tronco superior é afetado nas lesões
supraclaviculares e os troncos médio e inferior nas infracla-
viculares mais freqüentemente.

Muitas lesões produzem intensa dor, que pode terminar
em amputação por pedido do paciente. Acontece que a
"deaferentação" responsável pela dor somada ao membro
fantasma e neuromas do coto, contra indicam atualmente es-
te procedimento na avulsão completa das raízes, já que a
dor pode aumentar e levar o paciente a tentar suicídio. Nes-
ses casos, o melhor é restaurar uma ou duas funções, e não
ter expectativa de recuperação da mão quando tiver lesões
das três raízes inferiores.

MÉTODO

Apresentamos 47 casos, tratados no período de 1991 -
1993, com grupo etário de 15 a 30 anos. Na etiologia, aci-
dentes de moto ocupam o primeiro lugar, seguido por aci-
dentes de carro, armas de fogo, armas brancas, tumores, etc.

Muitos pacientes apresentavam lesões vasculares trata-
das na emergência por equipe de cirurgia vascular. Outras
lesões são as luxações e fraturas.

Todas as lesões do plexo tipo fechadas, foram avaliadas
em uma média de quatro a seis meses após o acidente e so-
licitou-se de rotina, depois de exame físico detalhado, mie-
lografia e eletromiografia. Realizado o diagnóstico foi mar-
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cada a exploração cirúrgica, em média 3 meses após o trau-
ma. Inicialmente fazia-se apenas a exploração cirúrgica e
no 2u tempo a neurotização nos casos de avulsão. Pelo fato
dos pacientes chegarem ao serviço com evolução com neu-
rotização nos casos mais graves. Nas lesões com neuroma
ou neuroma em continuidade realiza-se microneurorrafia
com ou sem enxerto e neurólise.

Usamos uma escala de 0-5 pontos por cada movimento
com um score de 50 a 100 para ótimos resultados (fórmula
Medical Research Council), e outra escala de MO-M5 para
força muscular. É necessário lembrar que, classificar quali-
tativa e quantitativamente as funções do membro superior,
não é fácil e pode ter variações.

ARQUIVOS CATARINENSES DE MEDICINA - VOLUME 23· SUPLEMENTO 1·1994



RESULTADOS
Encontramos como lesões topográficas mais freqüentes:

C5-C6-C7, C5-C6, C5-C6-C7-C8 e C7-C8. 70% são lesões
supraclaviculares e 30% são infraclaviculares.

38% dos casos evoluiram bem, 37% regular, e 25% com
resultados pobres. Pelo menos 50% dos pacientes apresen-
tam lesão de raiz ou avulsão (no mínimo uma), o que aca-
rreta prognóstico reservado.
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Endereço para Correspondência:
Roberto Corrêa Chem
Av.lguaçú, 165 - Sala 304
Porto Alegre - RS

ARQUIVOS CATARINENSES DE MEDICINA - VOLUME 23 - SUPLEMENTO 1 - 1994

Os melhores casos são lesões por arma de fogo com
neurólise precoce. As lesões de tronco superior, fascículo
lateral e musculocutâneo evoluiram bem. Nos casos de le-
são supraescapular, axilar, radial e fascículo posterior nos-
sos resultados não foram melhores. Finalmente o fascículo
medial, mediano e ulnar, não tem boa evolução.

Os resultados melhoraram. quando a exploração e trata-
mento cirúrgico se realizaram entre três à seis meses do
trauma ou início da patologia.

CONCLUSÕES
Trata-se de uma patologia com prognóstico ruim nos ca-

so de avulsão na fossa supraclavicular (70%). Muitos doen-
tes. têm associado lesões vasculares, ósseas ou viscerais, que
retardam o encaminhamento para uma equipe especializada
de microcirurgia.

As cirurgias necessárias devem ser realizadas o mais
breve possível nos casos de ruptura de raiz ou avulsão, para
poder oferecer alguma chance de recuperação ao paciente.

Não podemos esquecer que são pacientes com idade en-
tre 15 a 30 anos, e que estão iniciando uma vida, ou se en-
contram em uma fase produtiva. Daí a importância que de-
ve dar-se ao tratamento fisiátrico e terapia ocupacional, ten-
tando explicar para o paciente e família, a importância da
reintegração na sociedade.

83



LIMITED APPROACH FOR RELEASE OF CARPAL

TUNNEL SYNDROME*

Ronaldo S. cernelro=, Kay James***

Since the advent of the release of carpal tunnel syndro-
me through the endoscope there have been many reports of
other methods in which the size of the incision for the relea-
se of the carpal tunnel has been decreased. It is well known
that the problems with this scar in carpal tunnel and also
with "pillar pain" are mostly related to the large incision
that has been used in the pasto

We also think that the complications relating to carpal
tunnel syndrome are not only a function of the size of the
incision, but also a function of the amount of immobi-
Iization that the patient is submitted to post-operatively by
the surgeon. In order to decrease the size of the incision and
also the amount of the use of an instrument that has been
previously utilized by neurosurgeons. The approach descri-
bed was an incision at the hand. This caused complications
such as ruptures of the superficial palmar arch, incomplete re-
leases etc . Since November of 1992, through February of
1994, the authors have perfonned a 119 releases of carpal tun-
nel through a new technique employing the retinaculotome
that is used in a retrograde fashion. An incision is made in the
palm of the hand at the extension of the ring finger into the
palm of the hand and at the palmar fascia is opened longitudi-
naIly. The median nerve is visualized. A retinaculotome is in-
troduced in that area and pushed through into the distal aspect
of the forearm freeing up the nerve and opening the carpal tun-
nel. The release of the carpal tunnel done this way has several
advantagens. Number one it does not cross the wrist area.
Number two the period of inunobilization is only four days
after which the patient is started on range of motion exerci-
ses even though a removable splint is given to them for an
additional week. The recovery time is about ten days.

So far the patients have not been interviewed for outco-
me, but the impression that the authors have is that they ha-
ve a much easier time with the post-operative follow-up.

The patients varied in age from 34 to 88 years old there
were 32 patients under the age of 65. The female to maJe
ratio was about 2 tol. The tourniquet time varied from 5
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minutes to 16 minutes when only the release ofthe carpal tun-
nel plus a suspensionplasty with excision ofthe trapezium.

Figura 1 . Paine Retinaculotome . Ruggles lnstrument/Co .. North
Quincy, Mass.

In 4 cases the patients had to have an additional trans-
verse incision at lhe area of the wrist to free up additional
areas of constriction, These were rare occasions and did not
add to the post-operative complications.

In concJusion, the authors are describing as a prelimi-
nary study a new method for reJease of carpal tunnel utili-
zing a instrument called a retinaculotome. The results in
terms of recovery were much better than previously d'escri-
bed. The patients recovery and retum to activities is much
shorter with this approach. It is felt that the approach avoids
complications by visualizing the median nerve rather than
seeing only the ligament as it has been described in the endos-
copie release. The cost for the instrumentation and the patient
benefits warrant the wide use of tbis technique in our opinion.
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ESTRATÉGIAS NO TRATAMENTO
-DAS ULCERAÇOES

SACRAS E DOS MEMBROS INFERIORES*

Osvaldo João Pereira Filho**, Jorge Bins Ely***, Alfredo Spautz Granemann****

INTRODUÇÃO

Múltiplas são as causas na determinação das ulcerações
sacras dos membros inferiores. Contudo em nosso meio as
lesões em decorrência do traumatismo raquimedular consti-
tuem ao lado do traumatismo direto a principal causa na
etiologia ulcerosa na faixa etária mais jovem. Já na popula-
ção mais idosa, doenças crônicas como arterosclerose e hi-
pertensão arterial, levando a ocorrência de acidente vascu-
lar encefálico, promovendo deste modo longos períodos
com o paciente acamado, determinam feridas sobre saliên-
cias ósseas de difícil recuperação, a não ser através do trata-
mento cirúrgico.

MÉTODO

Ao longo dos últimos quatro anos tratamos aproximada-
mente 60 pacientes portadores de úlceras de pressão e trau-
mática dos membros inferiores, distribuídos numa faixaetá-
ria entre 11 e 80 anos. As regiões mais atingidas foram em
ordem decrescente: a região sacra, isquiática, trocantérica e

Figura 1 - Pré-opcratário de paciente de 56 anos com úlcera de
pressão trocãntéru:a direita.
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do calcâneo. Contudo a região da perna foi a mais atingida
dos traumatismoa diretos. Desta forma após condições cli-
nicas e locais adequadas propusemos os seguintes retalhos:

a) Nas ulcerações sacras usamos preferencialmente re-
talhos fáscio-cutâneo lombar transverso, ou o retalho
em ilha pediculado do grande glúteo.

b) Nas ulcerações isquiáticas usamos primordialmente
o retalho em ilha baseado no músculo grande glúteo.

c) Nas ulcerações trocantéricas usamos preferencial-
mente retalho em ilha com músculo tensor fascia la-
ta, ou mesmo fáscio-cutâneo regional.(fig. 1)

d) Nas ulcerações calcâneas: neste caso em pacientes
com sensibilidade local utilizamos o retalho em ilha
baseado na artéria calcânea latera I, acompanhada do
nervo sural. (fig. 2)

e) Nos casos em que havia exposição óssea, cuja fre-
quência maior foi no terço superior e médio da perna
usamos o músculo gêmeo e solear, respectivamente,
pediculados em artéria correspondente, com enxerto
dermo-epidennico. Porém em alguns casos indica-
mos usamos fáscio cutâneos locais

Figura 1 - Pós-operatório imediato com uso de retalho ilha do mlÍs-
culo tensor da [âscia lata, com fechamento direto da
área doadora.

1) Nas úlceras de pressão isquiáticas e sacras simultâ-
neas usamos o retalho baseado na artéria glútea infe-
rior com boa amplitude de cobertura.
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Figura 2 - Pré-operatário de paciente com 60 anos com seqüela de
A VC e ulceração de pressão calcãnea.

RESULTADOS

A maioria dos casos demonstraram evolução satisfató-
ria, contudo tivemos deiscência parcial dos retalhos em dois
pacientes, infecção em seis, hematoma em dois e necrose
parcial no retalho em três dos casos. Num paciente específi-
co, no retalho baseado na artéria calcânea lateral, houve le-
ve exposição tendinosa no dorso do pé.

DISCUSSÃO

Com o advento dos retalhos facio-cutâneos e miocutâ-
neos mais definidos, novas estratégias no tratamento das ul-
cerações sacras e de membros inferiores foram idealizados
com redução no número de complicações. Assim as deis-
cências que observamos foram mais por tração e manipula-
ção inadequada do paciente no pós-operatório imediato. Is-
to porque a maioria dos casos era de pacientes com inabili-
dade para movimentação dos membros inferiores, o que
propiciava esta manipulação passiva. Os hematomas e sero-
sidade mais comum nos retalhos em ilha em que se observa
loja sub-cutânea após a rotação do retalho, foram fomenta-
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Figura 2 - Pós-operatório com 7 dias de evolução com rotação do
retalho em ilha baseado na artéria calcãnea....•

'-

dos pela retirada precoce da drenagem e falta de compres-
são adequada. Já os casos de infecções foram sobretudo em
áreas próximas a regiões de alto pod~~ de contaminação, ou
seja, regiões sacras e isquiáticas.

CONCLUSÃO

As ulcerações de diferentes etiologias nas regiões sacras
e membros inferiores, encontram nos retalhos fáscio-cutâ-
neos, miocultâneos e musculares, uma alternativa eficaz no
tratamento.
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LIPOESCUL TURA ULTRASSÔNICA*

Flávio Borges Fortes"", Francisco Tostes-

INTRODUÇÃO

Desde o surgimento da Iipoaspiração, na década de 70,
temos observado uma preocupação constante com a evolu-
ção da técnica e do instrumental. Hoje, o cirurgião plástico
utiliza cânulas de diâmetro pequeno e material menos trau-
mático (Teflon), bem como seringas, buscando, desta for-
ma, diminuir as complicações, comuns no início. Os planos
superficiais de gordura, considerados "zona de ningúem", são
tratados rotineiramente com cânulas finas, propiciando um
efeito "Iifiting" que até bem pouco tempo não se conseguia.

No entanto, algumas limitações ainda persistem a des-
peito de todas as evoluções e aprimoramento do método:

a) Espoliação da paciente, quando não utilizada infiltra-
ção prévia e em volume acima dos dois litros, toman-
do necessária autotransfusão ou estagiamento do
tratamento;

b) Pacientes com pele flácida pouco se beneficiam com
o método;

c) Nenhum efeito sobre alterações da superfície cutânea
com celulite.

Em 1990, ZOCCHI desenvolveu uma nova técnica que
se baseia na utilização da energia ultrassônica para o trata-
mento das lipodistrofias localizadas, através da destruição
superseletiva do tecido adiposo escedente ou, mais precisa-
mente, da sua fração líquida, que representa aproximada-
mente 90% do seu volume.

BASES FíSICO-QuíMICAS DO MÉTODO

A energia ultrassônica é obtida transformando-se ener-
gia elétrica normal em energia de alta frequência (superior a
16.000 ciclos/s), imperceptível ao ouvido humano.

No método, os ultrassons são transmitidos aos tecidos
através de sondas de titânio de variados comprimentos e de
um transdutor piezoelétrico (discos de cerâmica ou cristais de
quartzo) produzindo vibrações mecânicas amplificadas res-
ponsáveis pelos efeitos fisico-químicos que veremos a seguir.

•• Serviço de Microcirurgia da Santa Casa de Mesericórdia de Porto Alegre
•••• Titular da SBCPER

- Associado sa SBCPER
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Os ultrassons já são utilizados na medicina há algum
tempo (diaognóstico através de imagem e fisioterapia) po-
rém o conhecimento de seus efeitos nos líquidos é bastante
recente.

As vibrações amplifica das transmitidas ao tecido adipo-
so atuam:

1) Mecanicamente, provocando uma desestruturação
das moléculas orgânicas intracelurares;

2) Por ruptura da coesão moIecular em tecidos de baixa
densidade (como o adiposo) submetidos à pressão ne-
gativa cada vez maiores, cria-se o fenômeno denomi-
nado de cavitação, com conseqüente fragmentação
celular;

3) Os efeitos térmicos são bastante moderados, obser-
vando-se apenas hiperemia tecidual local.

É importante salientar que os fenômenos acima descri-
tos ocorrem em meio líquido e são inversamente proporcio-
nais à densidade dos tecidos tratados e em particular no te-
cido adiposo, que tem densidade menor do que a dos teci-
dos circunjacentes.

MÉTODO

O método baseia-se, fundamentalmente, nos seguintes
tempos cirúrgicos:

1) Infiltração tumescente dos tecidos a serem tratados.
Esta infiltração tem os objetivos de: a)reduzir a densida-

de dos tecidos, aumentando, assim, a cavitação e b)de en-
fraquecer a membrana dos adipócitos, aumentanto o delta
de fragilidade entre o tecido adiposo e os tecidos adjacentes
que devem ser preservados.

A solução por nós utilizada é a seguinte:

Para cada 1000 ml de solução:
• LIDOCAÍNA 1% SI VASOCONSTRITOR

• ADRENALINA 1/1000
• BICARBONATO DE SÓDIO 8,4%
• SORO FISIOLÓGICO
• ÁGUA DESTILADA

• THIOMUCASE

40ml

1 ml
10 ml

500 mI

500 mI

1000 un
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Esta solução é infiltrada com agulhas especiais (Klein),
através de seringas de três vias ou bombas de infusão. É
fundamental que a área a ser tratada adquira o estado de tu-
mescência. O volume infiltrado vai depender da região e da
intensidade da deformidade. Costumamos infiltrar uma área
e tratá-Ia antes de passar para outra.

2) Tratamento das zonas infiltradas com energia ultras-
sônica.

As regiões previamente demarcadas são tratadas com as
sondas de titânio que são introduzidas no tecido gorduroso
por pequenas incisões. De hábito, tratamos inicialmente os
planos superficiais para melhor aproveitamento da tumes-
cêncía passando-se, a seguir, para os planos mais 'profun-
dos. Os movimentos são de ida e vinda, semelhantes aos do
método tradicional e a medida que a energia ultrassônica
vai agindo nos tecidos, observa-se a gordura, em seu estado
líquido, fluir pelo orifício de entrada da sonda.

3) Aspiração convencional do tecido adiposo.
No tempo seguinte, a gordura liqüefeita pela ação dos

ultrassons é retirada através de aspiração com uma cânula
convencional, de teflon, com o aparelho regulado para uma
pressão mais baixa (em torno de 400 mm Hg). Em alguns
casos, pode-se retirar mais volume de tecido adiposo acu-
mulado, observando-se, no entanto, uma maior facilidade
de manuseio e quase que ausência de sangramento em rela-
ção ao método convencional.

4) Remodelagem manual.

Com um "rolo", especialmente desenvolvido para tal,
realizamos uma modelagem de todas as regiões tratadas,
harmonizando a superfície cutânea e eliminando eventuais
irregularidades e todo o restante de gordura diluída. Atual-
mente utilizamos um aspirador conectado ao protetor cutâ-
neo no orifício de entrada da sonda para não haver desperdí-
cio de líquidos e termos uma medida exata do que foi tratado.

5) Fechamento e imobilização.
As incisões são cuidadosamente fechadas com fio inab-

sorvível. As regiões tratadas são modeladas com micropore
e modelador de lycra, que permanece no mínimo por 3 se-
manas.

DISCUSSÃO

Após 15 meses de utilização desta nova técnica e mais
de 100 pacientes tratados, observamos as seguintes vanta-
gens sobre o método convencional:

1) Eficiência real no tratamento de alterações da super-
fície cutânea e melhora da flacidez como conseqüên-
cia da estimulação da face profunda do derma pelos
ultrassons;

2) É um método menos traumático na medida em que se
preserva as estruturas de maior densidade como va-
sos sanguíneos, tecido linfático e nervos. Isto leva a

Endereço para Correspondência:
Rua 24 de Outubro, 1681/606 - CEP 90510-003
Porto Alegre / RS - Fone (051)330 4744.
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um pós-operatório com menos dor, menos edema e
ausência de equimoses. Conseqüentemente as pacien-
tes reintegram-se mais precocemente as suas ativida-
des profissionais e sociais;

3) Somente a fração líquida do tecido adiposo é elimí-
nada, enquanto que a fração mais densa (paredes dos
adipócitos, substância intercelular e resíduos celula-
res ricos em fibras de colágeno) permanece, contri-
buindo para uma superfície cutânea lisa e regular;

4) Requer mínimo esforço físico do cirurgião, pois os
tecidos a serem trabalhados estão praticamente na sua
forma líquida e não sólida.

Acreditamos que, como qualquer método, muitos aper-
feiçoamentos estejam por vir. Novas máquinas já surgiram
no mercado e algumas modificações da técnica original já
apareceram.

Como a medicina, e particularmante a cirurgia, tem evo-
luído no sentido cada vez menos invasivo através de técni-
cas que utilizam a videoendoscopia, também a cirurgia
plástica está tomando este rumo. A utilização de energia ul-
trassônica no tratamento de Iipodistrofias veio associar-se a
estas novas técnicas, preenchendo as expectativas de um
tratamento o menos traumático possível, com resultados
bastante gratificantes e sem seqüelas.

RESUMO

Uma nova perspectiva veio se abrir no campo da lipoas-
piração com o desenvolvimento de uma técnica que utiliza
a energia ultrassônica para o tratamento das Iipodistrofias
localizadas. O método, denominado de "Iipoescultura ul-
trassônica", permite a destruição superseletiva do tecido
adiposo excedente ou, mais precisamente, de sua fração líqui-
da, que representa aproximadamente 90% do seu volume.

Como vantagens do método observa-se um menor trau-
ma tecidual que concorre para uma recuperação pós-opera-
tória mais rápida, possibilidade de tratar-se deformidades da
superfície cutânea e flacidez, além de menor esforço para o
cirurgião.
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ESTUDO COMPARATIVO DA
LIPOASPIRAÇÃO ULTRASSÔNICA

COM LIPOASPIRAÇÃO SUPERFICIAL*

Wail Queiroz Filho-, Adriane da Costa Muniz"'**, Fernado Sampaio de Almeida Prado Filho*-,
Rogério de Oliveira Ruiz"'**, Priscila Chiarello de Souza Pinto Abdalla-

INTRODUÇÃO

A constante busca por melhores resultados, leva-nos a
criação e aperfeiçoamento de materiais e técnicas em todos
os campos da ciência.

A Iipoaspiraçaõ, iniciada em 1979 por ILLOUZ, sofreu
grandes modificações até a presente data. Hoje abservamos
diferentes tipos de Iipoaspiradores, cânulas de diversos cali-
bres e orifícios, indicados para as várias regiões do corpo.

Atualmente foi introduzido no meio médico, o lipoaspi-
rador do tipo ultrassônico. Este provoca o rompimento total
das células gordurosas e sua parcial emulsificação. Ao con-
trário, o aparelho tradicional funciona basicamente através
da aspiração da gordura e de acordo com a pressão utilizada
promove fragmentação das células de forma parcial.

Baseados nestes conceitos, realizamos um estudo com-
parativo entre a Iipoaspiração tradicional do tipo superficial
e a Iipoaspiração do tipo ultrassônica.

MATERIAL E MÉTODO

Realizamos em nosso serviço, uma avaliação comparati-
va da lipoaspiração ultrassônica com a lipoaspiração con-
vencional tipo superficial.

Foram submetidos à Iipoaspiração ultrassônica 8 (oito)
pacientes, sendo 7 (sete) do sexo feminino e 1 (um) do sexo
masculino, e a mesma amostragem na lipoaspiração super-
ficial.

As áreas lipoaspiradas foram: culotes, face interna das
coxas, face interna dos joelhos e "Iove handles" em pacien-
tes do sexo feminino. O único caso do sexo masculino era
portador de ginecomastia.

Desses 7 pacientes do sexo feminino, 2 foram submeti-
dos a um tratamento comparativo, isto é, um lado lipoaspi-
ração ultrassônica e do outro a lipoaspiração superficial.

•. Serviço de Cirurgia Plástica· cidade de Santos
"'* Titular da SBCPER

•.•••. Residente de Cirurgia Plástica
- Residente de Cirurgia Geral
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TÉCNICA CIRÚRGICA

O aparelho de Iipoaspiração ultrassônica por nós utiliza-
do é um aparelho SURGITRON 3000. O aparelho tem co-
mo característica a utulização de pressão negativa de 0,5 at-
mosferas, provoca a formação de ondas com frequência de
20 KHz e levam a implosão(lipólise) e observado também
uma emulsificação em torno de 10% das células gorduro-
sas.

A indicação por nós feita para a lipoaspiração ultrassô-
nica são de áreas com grande concentração de tecido adipo-
so, com excessão da região abdominal.

Fazemos a marcação cirúrgica com o paciente em decú-
bito prono, frente ao espelho; a seguir o paciente, sob efeito
de anestesia geral e com os devidos cuidados de assepsia e
antissepsia, iniciams a infiltração por nós preconizada que
consiste em: soro fisiológico (500 ml), adrenalina 1:1000 (1
ml), Iidocaína 2% (20 ml) e bicarbonato de sódio 8,4% (3
ml).

A infiltração é iniciada nas camadas mais profundas em
seguida nas camadas superficiais do tecido adiposo. Após a
infiltração fazemos incisões em áreas pré determinadas de
aproximadamente 1 em de diâmetro, pois é necessário a co-
locação de um protetor de material plástico na parede do
orifício para que a cânula de lipoaspiração não lese (quei-
maduras de graus variáveis) as bordas da ferida. A partir
desses procedimentos iniciamos a Iipoaspiração pela cama-
da adiposa mais profunda, e posteriormente o tratamento
das camadas mais superficiais. Os movimentos realizados
com a cânula devem ser suaves para que o efeito ultrassôni-
co seja pleno, observamos também que existe uma facilida-
de na retirada do tecido adiposo da região tratada, pois este
tipo de Iipoaspiração destrói a célula gordurosa, lipoaspi-
rando-a em seguida, o que facilita o tratamento.

Não tivemos como conduta a lipoaspiração subdérmica,
em áreas com presença de celulites e/ou estrias.

Na lipoaspiração superficial, por nós divulgada, utiliza-
mos a mesma solução anestésica e aparelho de lipoaspira-
ção convencional com pressão máxima de 01 (uma) atmos-
fera, e marcação cirúrgica semelhante, tomando maiores
cuidados com as estrias e celulites. Nesse tipo de lipoaspira-
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ção temos incisões menres, uma vez que dispomos de cânu-
las de diâmetro e comprimento variáveis, específicas para
cada região e/ou tratamento subdérmico, quando na presen-
ça de estrias e/ou celulites.

Importante salientar que a lipoaspiração ultrassônica
produz uma destruição total e emulsificação da célula gor-
durosa, o que observamos de forma parcial na lipoaspiração
superficial, assim sendo, o tratamento desta gordura nos dá
uma viabilidade em tomo de 30% de suas células, o que nos
permite a utilização na lipoenxertia, quando necessário.

DISCUSSÃO

Como podemos observar na Tabela I, os resultados da
lipoaspiração ultrassônica são limitados frente aos da li-
poaspiração superficial.

A lipoaspiração ultrassônica, por utilizar uma cânula de
mesmo calibre e diâmetro, requer muitas vezes um número
maior de orifícios e também de maior diâmetro, como con-
sequência maiores cicatrizes e em maior número o que não
se observa na Iipoaspiração do tipo superficial.

A lipoaspiração superficial pode ser indicada para qual-
quer área do corpo, enquanto a lipoaspiração ultrassônica
não foi indicada para a região abdominal e região submeto-
niana.

Em relação ao stress cirúrgico observamos que ambas as
técnicas levam ao mesmo, entretanto a lipoaspiração ultras-
sônica promove uma vibração intensa na manopla do apa-
relho, causando muitas vezes mialgias de grande intensida-
de no cirurgião.

Importante citar que a lipoaspiração superficial utiliza
material de fácil manutenção ao contrário da lipoaspiração ul-
trassônica, que requer um maior investimento e manutenção.

Endereço para Correspondência:
Wail Queiroz Filho
Av. Ana Costa, 120· CEP 11100
Semos> SP
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abela I . Relação entre a lipoaspiração ultrassõnica e a lipoaspi-
ração superficial.

~~~~~~~~~~~~~md.B;Y~.~§9êMÇ~::@~YI~Flpl::
Pacientes 08 (o~o) 08 (oíto)

Regiões seletiva mista

Retirada de volume grande grande

Stress drúrgico grande grande

Sensibilidade da pele preservada parestesia temporária

Equirnose variável variável

Cicatrizes maior menor

. Queimadura de pele rara (possível) rara (possí veij

Superfide regular regular

Reposição líquida necessária necessária

Reposiçãosanguínea ocasional ocasional

CONCLUSÃO

Concluímos através destes resultados que a lipoaspira-
ção ultrassônica requer um maior número de incisões e com
maior comprimento, quando comparados a lípoaspiração
superficial.

Importante salientar que a lipoaspiração superficial utili-
za um material de fácil manutenção, ao contrário de lipoas-
piação ultrassônica, que também requer um maior investi-
mento para sua aquisição.

-
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LIPOASPIRAÇÃO MISTA:
TRATAMENTO ULTRASSÔNICO ASSOCIADO

ÀS TÉCNICAS CONVENCIONAIS-DE LIPOASPIRAÇAO*

Luiz Oscar chette»; Marcelo Recondo Cheffe***

Diversos aprimoramentos foram feitos à técnica clássica
de Iipoaspiração descrita por ILLOUZ há 17 anos. Essas
modificações variaram desde as formas das cânulas, ao ní-
vel do estrato gorduroso em que trabalhamos, ao tipo de in-
vestigação, etc. Esses melhoramentos começaram a surgir
logo após o ceticismo e perplexidade gerados pela nova téc-
nica (FOURNIER, DE LA PLAZA, KLEIN, GASPERONI,
GASPAROTIl, TOLEDO). Ultimamente, surgiram, para
tratamento de lipodistrofias, as lipoesculturas ultrassônicas,
em 1991 (ZOCCHI) a laser em 1993 (ÇAGDAS).

OS autores empregaram, em 51 procedimentos, desde
novembro de 1993 até a presente data, os procedimentos da
Iipoescultura ultrassônica associados a procedimentos tradi-
cionais de Iipoaspiração, quais sejam: liopoaspiração seca,
lipoaspiração tumescente, lipoaspiração clássica e lipoaspi-
ração superficial, com motor ou com seringa. Nesses proce-
dimentos, foi quase sempre utilizado, inicialmente, infiltra-
ção tumescente e tratamento ultrassônico prévios à Iipoaspi-
ração complementar. Em dois casos de lipoaspiração bra-
quial, foi utilizado o tratamento ultrassônico posteriormente
à Iipoaspiração convencional, visando unicamente, ocasio-
nar retração cutânea. Como gerador de micro-ondas foi em-
pregado aparelho capaz de transformar a energia elétrica
em energia de alta frequência - acima de 16KHz (16.000 ci-
clos/s) fabricado por indústria brasileira. Na lipoaspiração
pós-ultrassônica foram utilizadas cânulas tipo ILLOUZ,
com um orifício grande e dois pequenos, revestidas de te-
flon. Os orifícios de entrada das cânulas foram sempre pro-
tegidos por cilindros de poliviniJ.

Todos os resultados obtidos foram considerados bons. O
tratamento associado ultrassônico evidenciou resultados ex-
cepcionais na região dorsal (10 pacientes). Os resultados fo-

•• Trabalho realizado na clínica Cheffe de Cirurgia Plástica
•••• Cirurgião Plástico • Titular SBCPER
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Endereço para Correspondência:
Hospital S. Lucas '·á'Pontif. Universo Católica
Clínica Cheffe de Cirurgia Plástica
Av. Jecui, 450/1902 - CEP 90810-150 - Porto Alegre - RS /
Brasil

ARQUIVOS CATARINENSES DE MEDICINA - VOLUME 23· SUPLEMNTO 1· 1994

ram ótimos na região cervical (4 pacientes), mas equivalen-
tes aos obtidos com as técnicas convencionais. Houve resul-
tados muito bons no tratamento de celulite de região glútea
(6 pacientes) e crural (21 pacientes). Não houve qualquer
diferença no resultado obtido na região abdominal (34 pa-
cientes) comparado com aquele que se obtém sem o uso da
energia ultrassônica.

O período de regressão do edema foi maior nos casos ci-
tados do que naqueles em que se realizava a Iipoaspiração
convencional.

Não foram observadas quaisquer complicações como
depressões, retrações ou queimaduras cutâneas.

Os autores concluem ser grande a utilidade do tratamen-
to ultrassônico por: eliminar seletivamente o excesso de te-
cido gorduroso, sem lesar grandemente outros tecidos; por
levar a retração da derme de algumas àreas tratadas, pela
estimulação ultrassônica de sua superfície profunda; pela
grande melhora da celulite em "pele de laranja"; e, final-
mente, pela diminuição do esforço físico do cirurgião quan-
do comparado com aquele dispendido numa Iipoaspiração
convenciona I.
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LIPOESCUL TURA DOS

MEMBROS INFERIORES -
Luiz Haroldo Batista Pereira

o objetivo do trabalho é demonstrar a nossa experiência
em mais de 300 pacientes, em que foi feita lipoaspiração
com seringa de 60cc, com cânula tipo FOURNIER.

O tecido lipoaspirado, após lavagem com soro fisiológi-
co, é enxertado em regiões glúteas, trocantéricas, coxas e
pernas, com a finalidade de aumentar essas regiões.

A lipoescultura pode ser realizada com anestesia local
ou peridura!. O importante é que sejam criados túneis que
servirão para receber o tecido enxertado. O processo é se-
melhante ao da lipoaspiração, sendo que a diferença é, que à
medida que vamos retirando a cânula, reinjetamos a gordura.

2 A- Pré-operatôria de lipoen-
xerto em face interna de
coxas e pernas

••.•• Titular SBCPER
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Serão criados tantos túneis quanto forem necessários, e
sempre em prufundidade.

Após 4 anos realizando lipoescultura de membros infe-
riores temos observado que o tecido lipoenxertado tem-se
mantido nas regiões tratadas, e que a absorção é muito pe-
quena se comparada com a lipoenxertia de face, na qual te-
mos que reenxertar duas ou três vezes.

Tivemos quatro casos de complicações devido à lipone-
crose, que foram solucionados com micro-lipoaspiração
sem prejuízo no resultado estético, pois o tecido injetado
em profundidade manteve-se íntegro.

3 A- Pré-operatorio de lifoen-
xertia em região glutea e
trocantérica

Endereço do Autor:
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CIRURGIA ESTÉTICA EM HOMENS

ESTUDO ESTATíSTICO DESCRITIVO*

Stella Crescenti Abdalla**. Ewaldo Solivar de Souza Pinto-o

Faiçal Assad Junior****

INTRODUÇÃO

A cirurgia plástica estética é uma especialidade que po-
de beneficiar pacientes de ambos os sexos, porém, a maio-
ria destes pacientes é formada pelo sexo feminino. Atual-
mente, a mídia e os profissionais da área de estética estão
percebendo que os homens parecem estar procurando mais
procedimentos estéticos do que há alguns anos atrás. No en-
tanto, a pesquisa bibliográfica deste assunto apresenta pou-
cos estudos numéricos estatísticos que comprovem o au-
mento desta procura. Este estudo foi realizado a fim de in-
vestigar se realmente está existindo uma mudança e tem por
objetivos estabelecer a prevalência de pacientes do sexo
masculino em cirurgias estéticas, se há uma tendência de
aumento desta p,revalência ou não, quais as cirurgias mais
procuradas pelos homens e qual o seu perfil sócio-econômi-
co e intelectual.

MÉTODO

o estudo consiste em um trabalho descritivo, atemporal,
sem controle, individual e de aferição histórica. Foi realiza-
do pela análise dos dados do arquivo de cirurgias estéticas

----ao Centro Científico Brasileiro de Cirugia Plástica, em San-
tos-SP, no período de 1973 a 1992, sendo compiladas as ci-
rurgias possíveis de serem realizadas em ambos os sexos, a
saber, ritidoplastias, blefaroplastias, otoplastias, mentoplas-
tias de aumento, rinoplastias, dermoabrasões cirúrgicas, ab-
dominoplastias, lipoaspirações e infiltrações de gordura,
sendo as duas últimas estudadas no período de 1982 a 1992
e 1989 a 1992 respectivamente, por serem técnicas mais re-
centes. Após a determinação do número de cirurgias reali-
zadas foi determinada a quantidade de cirurgias no sexo
masculino para obtenção de:'

• prevalência do sexo masculino nas cirurgias em geral
e em cada tipo de cirurgia;

•• Centro Científico Brasileiro de Cirurgia Plástica - Santos /SP
** Titular da SBCPER
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• proporção de cirurgias estéticas em homem por ano;

• tendências históricas;
O grupo de cirurgias realizadas em homens foi estudado

quanto a faixa etária, o estado civil, a escolaridade, a nacio-
nalidade e a cor. Os dados foram tabelados e analisados pe-
lo COREL DRAW-PC compatível.

RESULTADOS

O número de cirurgias estéticas, comum aos dois sexos,
no período estudado, foi de 2438, sendo 315 (12,9%) no se-
xo masculino. As prevalências por tipo de cirurgia foram,
otoplastia - 28,6%, mentoplastia de aumento - 25%, blefa-
roplastia - 22,3%, rinoplastia - 21,1 %, dermoabrasão cirúr-
gica - 10,5%, lipoaspiração - 9,3%, infiltração de gordura -
7,3%, ritidoplastia - 6,5% e abdominoplastia - 1,8%. A pro-
porção de cirurgias estéticas em homens por ano e a tendên-
cia histórica mostraram tendência a elevação após 1983.
Quanto a faixa etária, prevalência dos 21-50 anos nas cirur-
gias em geral, dos 11-20 nas otoplastias, dos 21-30 nas ri-
noplastias, dos 31-40 nas infiltraçãos de gordura, dos 41-50
nas blefaroplastias e nas lipoaspirações e dos 51-60 anos
nas ritidoplastias e dermoabrasões cirúrgicas. Quanto ao es-
tado civil, predomínio dos não casados nas cirurgias em ge-
ral (57,1 %), nas otoplastias (93,7%), nas mentoplastias de
aumento (88,9%), nas abdominoplastias (75,0%), nas rino-
plastias (72,1 %) e nas infiltrações de gordura (58,3%) e dos
casados nas dermoabrasões cirúrgicas (75,0%), nas lipoas-
pirações (64,5%), nas ritidoplastias (58,3%) e nas blefaro-
plastias (56,7%). Quanto a escolaridade, predomínio do III
grau nas cirurgias em geral (52,4%) e relação direta com a
faixa etária em cada tipo de cirurgia. Quanto a nacionalida-
de, prevalência dos brasileiros e quanto a cor, da branca.

DISCUSSÃO

A questão do aumento da quantidade de homens que
procuram o cirurgião plástico, parece ser um assunto mais
de domínio público do que científico, pois a busca na
bibliografia demonstra quase total ausência de dados relati-
vos a esta questão e também da prevalência do sexo mascu-
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lino em cirurgias estéticas1.2.3,4.

Quanto a prevalência dos homens em cirurgias estéticas,
COURTISS3 relata 10%. A análise dos dados obtidos mos-
tra porcentagem maior, de 12,9%, mas com prevalência sig-
nificativa do sexo feminino. Contudo, o estudo da tendência
histórica das cirurgias em geral no sexo masculino mostra
tendência de crescimento a partir de 1983, o que poderia ser
explicado pela análise da história do Homem que sugere
que a auto-estima está muito mais relacionada com a socie-
dade do que com o sexo e que está havendo uma mudança
no comportamento estético masculino.

A cirurgia mais freqüente no sexo masculino foi a oto-
plastia (28,6%) possivelmente por ser realizada na infância,
logo motivada e estimulada pela mãe. A menos freqüente
foi a abdominoplastia (1,8%), provavelmente pelo fato do
homem possuir distribuição gordurosa diversa da mulher e
por não sofrer alterações importantes do abdome relaciona-
das com a gravidez e hormônios. A freqüência das ritido-
plastias foi de 6,5%, valor inferior ao encontrado por
SZPIL~, de 8,0% e superior aos de CONW Ay2 e BA-
KER1, de 4,6% e 4,06% respectivamente.

Quanto a faixa etária houve predomínio das mais baixas
nas otoplastias, rinoplastias e mentoplastias, podendo suge-
rir que o homem mais jovem preocupa-se mais com a apa-
rência física, pois são procedimentos de embeJezamento, e
das mais altas nas bJefaroplastias e ritidoplastias sendo ob-
viamente justificável por serem cirurgias de rejuvenesci-
mento facial.

Quanto ao estado civil houve prodomínio dos não casa-
dos nas cirurgias em geral, podendo sugerir que o homem
casado seria mais acomodado em relação à aparência física.
Quanto a nacionalidade e cor pouco pode ser discutido pois
para a primeira, seria necessário conhecer a prevalência de
estrangeiros na população geral e em relação à segunda, pe-
lo fato da região geográfica estudada ter predomínio de
brancos. Quanto a escolaridade houve prevalência do 111
grau, podendo permitir a discussão de que quanto mais alto
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o grau de instrução do homem, mais susceptível ele é a pro-
curar a cirurgia estética, possivelmente por maior poder
aquisitivo e acesso às informações,

CONCLUSÕES

As cirurgias estéticas no sexo masculino são ainda de
prevalência baixa, 12,9%, mas tendem a aumentar. O ho-
mem que mais procura a cirurgia estética é o de 21-50 anos
de idade, não casado e de escolaridade e faixa de renda
mais altas. As cirurgias embeJezadoras são mais procuradas
peJos mais jovens, as de rejuvenescimento facial pelos mais
velhos e as do contorno corporal, as menos procuradas.

O fato de a maioria destes pacientes ser de escolaridade
e faixa de renda mais altas indica que a cirurgia estética po-
de não estar sendo bem difundida em todas as classes so-
ciais, o que leva a crer que, se a Sociedade Brasileira de Ci-
rurgia Plática Estética e Reconstrutiva aproveitasse esse
momento e informasse à população masculina sobre as téc-
nicas existentes e suas indicações, o seu custo médio bem
como os cuidados requeridos no pós-operatório, poderia ha-
ver um incremento dessas cirurgias, cumprindo a cirurgia
estética o seu objetivo maior de valorização da existência
do indivíduo.

.;
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MELANOMA MALIGNO IN SITU

DE LEITO UNGUEAL*

Américo Marques-, Elizabeth Brenda-*, Max D. Pereirev", Myriam cestro=»

o melanoma maligno de leito é uma ungueal entidade
rara, ocorrendo em 1,7 a 3% de todos os melanomas cutâ-
neos. Dentre os melanomas dos membros representa 2,6%
das lesões primárias. Sua principal incidência ocorre em
orientais, hispânicos, havaianos e negros. A ocorrência des-
te tumor no leito ungueal é ainda menos comum do que os
melanomas palmares e plantares (HUTCHINSON, 1886).

O objetivo do presente artigo é divulgar um caso de me-
lanoma maligno in situ de leito ungueal, seu diagnóstico
clínico e anátomo-patológico, orientação terapêutica e diag-
nóstico diferencial.

RELATO DE CASO

F.A.B., 42 anos, masculino, branco, portador de pig-
mentação no leito ungueal do 3Q dedo da mão direita há 1

Figura 1
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ano. A lesão era indolor e consistia em faixas de tons cas-
tanho no leito ungueaJ. Ao longo de 1 ano a pigmentação,
inicialmente de 1 milímetro de largura, progrediu atingindo
4 milímetros. O aspecto desta fase está ilustrado na Figura 1.

O paciente foi submetido a biópsia com anestesia local
por bloqueio, retirando-se a unha e o seu leito. O exame
anátomo-patológico revelou tratar-se de melanoma in situo
O tratamento cirúrgico, realizado no 3D dia após a biópsia,
consistiu na amputação da extremidade do dedo incluindo o
1/3 dista I da falange média. O pós-operatório evoluiu sem
complicações. Decorridos 9 meses, o paciente apresentou
boa mobilidade articular na articulação interfalangiana pro-
ximal, sem qualquer sinal de recidiva.

DISCUSSÃO

O melanoma maligno é entidade de múltiplas facetas
clínicas. Esta multiplicidade de apresentações, sem dúvida,
contribui para o agravamento da patologia, dificultando o
seu diagnóstico.

A pigmentação do leito ungueal - melanonychia striata
logitudinalis - é descrita como o sinal inicial da doença. Pe-
quenas faixas de pigmentação escura dispõem-se logitudi-
nalmente pela unha, alargando-se progressivamente. O tem-
po médio de procura de tratamento pelos pacientes nesta
condição é de aproximadamente 6,8 anos (Saida & Oshi-
ma). Desde a transformação da lesão observada pelo pa-
ciente até o diagnóstico, o tempo decorrido é, em média, de
13 meses (Scrivner). Este é o motivo da maioria das lesões
diagnostica das encontrarem-se em estagios avançados e
consequentemente serem relatadas como de pior prognósti-
co. Dentre as casuísticas citadas na literatura sobre melano-
ma maligno do leito ungueal mais de 70% dos tumores fo-
ram diagnosticados em estágios avançados da doença (III e
IV).

Como diagnóstico diferencial são descritos nevus pig-
mentados, hematoma subungueal, paroníquia, granuloma
piogênico, onychomycosis nigricans, tumores glômicos su-
bungueais, sarcoma de KAPOSI, DUPUYTREN'S subun-
gueal cartilaginous exostosis, queratose subungueal e epite-
lioma (PACK & OROPEZA).
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TORCICOLO MUSCULAR CONGÊNITO*

Flávio Borges Fortes**, Roberto Corrêa cbem=; Sergio Amaral Gradowski, *-*

André Severo Previtali--, Javier Vera cuccniero=v; Humberto Bez Batti**-

INTRODUÇÃO

o torcicolo muscular congênito é uma malformação re-
sultante do encurtamento do músculo esternocleidomastói-
deo, e que caracteriza-se pelo desvio da cabeça para o lado
afetado, enquanto o mento aponta para o lado oposto e para ci-
ma.

Os primeiros relatos sobre esta patologia datam de
1537, por D' AQUAPENDENTE, que desenvolveu um apa-
relho para corrigir o torcicolo. Em 1875, TA YLOR, foi
quem primeiro descreveu a patologia. Em 1950, HULBERT
citou que a técnica de tratamento por tenotomia data do se-
gundo século.

A etiologia do torcicolo muscular congênito é desconhe-
cida. Existem relatos citando como causas o trauma ao nas-
cimento com subseqüente hematoma e miosite do músculo
esternocleidomastóideo ou oclusão vascular e isquemia do
músculo. Fatores genéticos e a má posição uterina, resultan-
do em isquemia e fibrose muscular também podem estar re-
lacionados à patologia.

GRIEVE (1946) relata incidência de 0,04% população.
Os autores descrevem dois casos tratados com a técnica

de tenotomia biterminal com bom resultado.

EVOLUÇÃO CLíNICA

Início com uma tumoração do tipo cartilaginosa envol-
vendo o músculo esternocleidomastóideo, descoberta nor-
malmente com 10 a 14 dias após o nascimento. O músculo
é curto e inelástico. A cabeça pende para o lado afetado em
graus variáveis enquanto o mento aponta para o lado opos-
to. As vértebras cervicais são nonuais. O quadro permanece
estacionário por 2 a 3 meses e gradualmente regride em 4 a
8 meses. Em poucos casos o encurtamento residual perma-
nece, produzindo o torcicolo e a assimetria.

Como diagnóstico diferencial podem ser enquadradas as
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seguintes patologias: malformação de vértebras cervicais,
torcicolo ocular, torcicolo secundário, torcicolo espamódi-
co, torcicolo paroicístico benigno.

DESCRiÇÃO DOS CASOS

12 Caso

Paciente L. S. M., 13 anos, feminina, apresentando tor-
cicolo muscular congênito à esquerda, já tinha sido operada
em outro serviço aos 6 anos de idade, tendo sido realizado
apenas tenotomia da região mastóidea na ocasião. Foi sub-
metida a tenotomia biterminal estando no momento com
boa evolução, sem restrição na mobilidade da região cervical.

Figura 1 - L. S. M. Pré-operatório

2º Caso

Paciente R. P. F., 18 anos, feminína, com torcicolo mus-
cular congênito à direita, nunca operada. Apresentando já
comprometimento de vértebras cervicais, foi, submetida a
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cirurgia no serviço apresentando melhora clínica, mas ainda
.mantendo certa restrição na extensão da região operada, pe-
lo comprometimento das vértebras cervicais.

Figura 2 - L. S. M. Pós-operatório.

TÉCNICA UTILIZADA

A)Tenotomia proximal: realizada incisão longitudinal
sobre a porção cranial do músculo esternocleidomas-
tóideo, tomando cuidado com o ramo cervical do ner-
vo facial que localiza-se na margem anterior da
inserção muscular. Após a "transcisão" do platisma e
da fãscia platismal, a inserção cranial do músculo é
identificada por dissecção romba, cuidando-se o ner-
vo acessório, localizado caudalmente à incisão. Re-
aliza-se a secção do músculo e da fáscia cervical
profundo.

B)Tenotomia distal: é realizada a partir de uma incisão
horizontal cranial à clavícula, sobre as duas inserções
do esternocleidomastóideo, dividindo o tecido celular
subcutâneo e o platisma até identificar as 2 inserções,
seccionando-as, A síntese é realizada só por sutura do
subcutâneo e da pele.

No pós-operatório utiliza-se o colar cervical desde o pri-
meiro dia, posicionando a cabeça pendendo lateralmente
em direção ao lado oposto do operado, mantendo a imobili-
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zação por 6 semanas e a partir daí, iniciou-se a fisioterapia
por 6 meses.

DISCUSSÃO

o tratamento conservador é feito através de massagens e
exercício de alongamento muscular. O tratamento cirúrgico
é preconizado se o torcicolo persiste por mais de um ano.

CHANDLEX e ALTENBERG (1944) advogam a exci-
são precoce do músculo esternocleidomastóideo fibrosado
nos casos bem desenvolvidos.

FOELDERL preconiza a divisão no terço médio da ca-
beça c1avicular do músculo, transportando-a e suturando-a à
cabeça esternal, alongando o músculo.

FERKEL e colaboradores relatam a secção da origem
muscular na região mastóidea e desinserção da cabeça c1a-
vicular, e o alongamento do músculo com uma zetaplastia
na cabeça esternal. No pós-operatório indica a tração cervi-
cal por 2 a 4 semanas, seguida de colar cervical, forçando a
hipercorreção, associado a exercícios de alongamento por 3
a 4 meses.

O tratamento por nós apresentado é a tenotomia bitermi-
nal. A época para indicação cirúrgica é de 2 a 4 anos.

O índice de ocorrência (levantado por nós) citado na li-
teratura varia de 0,8 a 20% sendo os índices mais altos em
pessoas mais velhas.

Como complicações podem ocorrer:
No transoperatório, lesão da veia jugular externa ou dos

nervos facial e acessório. No pós operatório, pode existir
paralisia funcional do deltóide por hipercorreção passiva
provocada pelo colar cervical e pode ocorrer paralisia par-
cial do plexo cervical causada pelo colar cervical.

CONCLUSÃO

A tenotomia biterminal foi utilizada nos dois casos por
nos parecer ser tecnicamente de fácil execução, assim como
por oferecer índices de complicações tão baixos como as
outras e por apresentar melhores resultados, conforme cita-
do na litera tura.

..
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RITIDECTOMIA EM IIWINDSHIELD WHIPPERII: UMA
OpçÃO TÉCNICA PARA TRATAMENTO DA

DERMOCALASIS OLECRANIANA*

Luiz Oscar cnette=, Marcia Araújo""", Marcelo Recondo Cheffe***

A grande tlacidez acompanhada de enrugamento da pele
do cotovelo é uma ocorrência relativamente freqüente den-
tre os pacientes de cirurgia plástica. A pele do cotovelo nor-
malmente apresenta-se tensa quando o antebraço esta fleti-
do e relaxada com o antebraço em extensão. Nesses pacien-
tes, quando o antebraço é extendido, forma-se uma dobra
cutânea acompanhada de rugas na região do cotovelo. Tal
fato decorre da deficiência de fibras elásticas nessa região.
O aspecto demonstra excesso de pele e, mesmo com o ante-
braço tletido podem ser constatadas dobras cutâneas não
usuais.

O tratamento para essa alteração tem poucas referências
na bibliografia médica e consiste na retirada do excesso eu-
tâneo. Embora a literatura a respeito seja pobre algumas
técnicas têm sido descritas para tratamento da tlacidez e ru-
gas do cotovelo, seja para tratamento isolado dessa altera-
çã~ ou como tratal~ento assoc~ado à ~ermolif.~ctOlhia bra-
quial, Foram descntas ressecçoes fusiformes ' , ressecções

t 6 _. I . dem crescen e , ressecçoes tnangu ares associa as a dermo-
lipectomia braquial', rotação de retalhos também associadas à
dennolipectomia braquial5,7 e transposições de retalhos6,8. O
princípio geral, em todas as técnicas, consiste em procurar
dissimular a cicatriz resultante, seja por ressecções parei-
moniosas ou por localizá-Ia em sulcos cutâneos. A variante
técnica empregada pelos autores visa deixar a cicatriz me-
nos perceptível, seja por localizá-Ia em depressões anatômi-
cas ou pela quebra da linha cicatrical.

MATERIAL E MÉTODO'

Foram submetidas a cirurgia pela técnica apresentada
oito pacientes, do sexo feminino, com idade variando de 48
a 67 anos. Todas eram magras e apresentavam, mesmo com
o antebraço tletido sobre o braço, excesso cutâneo ao nível
do cotovelo. Foi planejada a ressecção do excesso cutâneo
com um desenho formado por duas linhas retas, uma a cada
extremo, medial e lateral, unidas por um arco de concavida-
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de inferior. As duas retas são desenhadas nas fossetas ole-
craniana medial e lateral. As extremidades lateral e medial
das linhas desenhadas são unidas por uma curva maior,
também de concavidade inferior. A área compreendida pelo
desenho traçado assemelha-se a área de ação de um limpa-
dor de pára-brisa de automóvel ("whindshield whipper"). A
distância entre as duas linhas curvas variou conforme a
quantidade de pele excedente. Foi utilizada, na maioria dos
casos, anestesia local infiltrativa com vasocoustritor, a não
ser que houvesse contraindicação clínica para o seu empre-
go. Em alguns casos, a cirurgia foi realizada com anestesia
geral em virtude de estar sendo-realizada associada a outros
procedimentos (ritidoplastia, mamaplastia ou abdomino-
plastia). A melhor posição da paciente para a realização do
procedimento, foi o decúbito dorsal com as mãos fixadas
sobre a cabeça, de modo a deixar o antebraço tletido e com
ampla exposição da zona a ser operada. A ressecção incluiu
tecido subcutâneo e após eletrocoagulação dos vasos san-
grantes foi realizada a aproximação dos bordos, a partir das
extremidades, com pontos isolados de fio de nailon monofi-
lamentar número 4-0, seguida de sutura intradérmica com
fio do mesmo calibre. As suturas foram cobertas com fita
adesiva microporosa, gaze e atadura de crepe abrangendo
o terço distal do braço e terço proximal do antebraço, en-
rolada em forma de oito e sem tensão. O curativo foi
mantido por 48 horas, sendo depois disso, usado curativo
de fita microporosa. Os pontos foram retirados entre 18 e
20 dias.

Figura 1 - Traçado da incisão em forma de trajeto de limpador de
pára-brisa.
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Figura 2 -

Figura 3 - (A) Pré-Operatôrio

RESULTADOS
Os resultados com a técnica descrita foram muito bons,

tanto do ponto-de-vista estético como funcional, em todas
as p cientes. As cicatrizes mostraram-se bastante dissimula-
das e sem qualquer hipertrofia. Houve desaparecimento do
excesso cutâneo e das rugas olecranianas, com satisfação
das pacientes.

COMPLICAÇÕES
Em uma paciente, notamos pequena assimetria do desa-

parecimento das rugas do cotovelo, restando um pouco
mais de pele em um cotovelo do que no outro. Em outra pa-
ciente, ocorreu unilateralmente, pequeno desnível entre os
bordos suturados, oriundo da espessura maior do tecido
subcutâneo no bordo superior da ferida operatória resultante
da ressecção de pele.
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DISCUSSÃO
A variante cirúrgica apresentada mostrou-se muito útil

para tratamento do envelhecimento cutâneo ao nível do co-
tovelo. A linha quebrada evitou retrações e a localização da
cicatriz final ao nível das fossetas olecranianas medial e la-
teral e do sulco existente no bordo superior do olécrano dei-
xaram-na bastante dissimulada. A adoção dessa técnica
trouxe satisfação tanto aos pacientes como ao cirurgião,
tanto que no período de um ano foram realizadas oito cirur-
gias desse tipo, número praticamente igual ao que tinha si-
do feito em toda a vida profissional do autor.
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COMPLICAÇÕES E SEQÜELAS EM RITIDOPLASTIA

ESTUDO DE 2.925 CASOS (1980 - 1992)*

Egídio Martorano Filtur", Klaus W. Brodbeck-, Ivo Pitanguy •.•.••

INTRODUÇÃO

o corpo humano é uma estrutura complexa e balancea-
da que tende a perder seu equilíbrio à medida que a idade
progride e que as forças externas atuem sobre ele. O proces-
so de envelhecimento parece não ter regras específicas ou
idade precisa para se iniciar. Observa-se reabsorção óssea,
calcificação de cartilagens e artrose nas articulações, dimi-
nuição de massa muscular e tecido celular subcutâneo. Ao
mesmo tempo, verifica-se alterações nas fibras colágenas le-
vando à perda da elasticidade cutânea. Esses fenômenos associa-
dos levam à alteração da relação continente-conteúdo caracteri-
zada pela presença de flacidez, rugas e dobras cutâneas1.

A necessidade do indivíduo de melhor convívio com a
sociedade e cons,igo mesmo levou-o a buscar diversas for-
mas de manter sua juventude.

O avanço da medicina e da cirurgia plática oferece a es-
ses pacientes maior segurança e melhores resultados. Com
isso, paralelamente ao número crescente de cirurgias de reju-
venescimento facial, observamos aumento no número de casos
de sequelas decorrentes de procedimentos anteriores.

MÉTODO

Realizamos um estudo em 2925 casos de ritidoplastia
operados na Clínica Ivo Pitanguy durante o período de ja-
neiro de 1980 a dezembro de 1992. Deste total, 714 casos
(24,4%) eram ritidoplastias secundárias (Tabela I).

Tabela I . Ritidoplastias . Clínica lvo Pitanguy . 1980 - 1992

TOTAL 2925 CASOS 100%

SECUNDÁRIO 714 CASOS 24,4%

Consideramos dados como sexo (Tabela lI), as queixas
dos pacientes (Tabela III), distribuição por faixa etária (Ta-
bela IV), as seqüelas observadas (Tabela V), os procedi-
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- Residentes Médicos

•.•.•• Profesor da PUC _ RJ e Instituto Carlos Chagas - RJ
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Tabela 11 - Ritidoplastias - Sexo

FEMININO I 91,4%

MASCULINO I 8,6%

Tabela III- Ritidoplastias - Queixas

Flacidez Facial 61,5%

Flacidez Palpebral 15,8%

Flacidez Cervical e/ou Lipodistrofia submentoniana 12,3%

Pé de Cabelo Elevado / Alopécia 9,2%

Rugas Frontais 0,9%

Cicatrizes Inestéticas 0,3%

Tabela IV- Ritidoplastias - Faixa Etária

20·29ANOS 0,3%

30· 39 ANOS 5,4%

4O·49ANOS 24,5%

50· 59 ANOS 44,2%

60 - 69 ANOS 24,1%

70·79ANOS 1,5%

Tabela V - Ritidoplastias - seqüela

HEMATOMA (complicação imediata) 5,5%

INFECÇÃO 0,9%

ALOPÉCIA 0,7%

CICATRIZES INESTÉTlCAS 0,7%

PÉ DE CABELO ELEVADO 0,5%

DEISCÊNCIA 0,3%

LESÃO NERVOSA 0,2%

Tabela VI- Procedimentos Realizados para Tratamento das Seqüelas

Ritidoplastias Secundárias 714

Revisão de Cicatrizes Inestéticas 31

Ressecção de Áreas de Alopécia 18

mentos ancilares realizados em comparação com Iiftings
primários e secundários (Tabela VII) e a procedência (Ta-
bela VIII).
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o intervalo médio entre as cirurgias foi de 6 anos, sendo
o mínimo de 1 e o máximo de 15 anos.

Tabela VII- Lifting Primário - Proc. Ancilares

Blefaroplastia 70,2%

Lifti ng Frontal 15,1%

Dermabrasão Perioral 4,2%

Lipectomia Submentoniana 3,4%

SMAS / Platisma 3,2%

Plicatura Media! Platisma 2,0%

Lipoaspiração Submento 1,9%

Outros 1,1%

Tabela VlII- Secundário - Proc. Ancilares

Blefaroplastia 40,0%

Lipoaspiração S ubmento 33,5%

Dermabrasão Perioral 13,9%

Plicatura Media! Platisma 12,0%

Lifti ng Frontal 10,5%

Lipectomia Submentoniana 10,0%

SMAS / Platisma 8,0%

Outros 3,2%

Tabela IX- Ritidoplastia X Procedência

Clínica Pitanguy I 12,2%

Outros Serviços I 87,8%

RESULTADOS
As queixas mais freqüentes nos pacientes que se sub-

meteram a lifting anteriormente eram: persistência da fla-
cidez facial, flacidez palpebral, e flacidez e/ou lipodistrofia
submentoniana (Tabela 111). Em alguns casos, observamos
queixas de ansiedade extrema. A essas pacientes orienta-
mos psicoterapia prévia e as conscientizamos de que o po-
der da cirurgia é limitado em relação à devolução de sua
"antiga fisionomia".

A faixa etária predominante nos casos de ritidoplastias
secundárias foi de 50 a 59 anos (Tabela IV).

As complicações observadas, em ordem decrescente, fo-
ram: hematoma, infecção localizada, alopécia, lesão nervo-
sa, deiscência, cicatrizes inestéticas e pé de cabelo elevado
em graus variados (Tabela V).

Os procedimentos ancilares realizados foram Beflaro-
plastia, Lifting Frontal, Dermoabrasão peri-oral, Lipecto-
mia submentoniana, SMAS/Platisma e plicatura medial
do platisma (Tabela VII) e os procedimentos principais
foram ritidoplastias secundárias e ressecção de áreas de
alopécia ou de cicatrizes inestéticas (Tabela VII).

Com relação a procedência, 12,2 % haviam sido subme-
tidos a ritidoplastia primária neste Serviço e 87,8% foram
submetidos em outro Serviço (Tabela VIII).
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DISCUSSÃO
Seqüelas relativamente freqüentes, a alopécia e cicatri-

zes inestéticas, refletem o uso de tensão inadequada na linha
de sutura por excesso de ressecção de pele ou por erro nas
direções de tração.

A correção da linha de implantação pilosa pode ser re-
alizada por incisão pré-pilosa, retalhos tipo reverso, implantes
de cabelo ou expansores cutâneos nos casos mais severos.

A lesão nervosa de ramo do 7Q par craniano é uma das
complicações mais temidas e felizmente pouco freqüentes
devido ao fato das relações anatômicas do nervo serem rela-
tivamente constantes. Isto foi demonstrado em estudo de Pi-
tanguy e Ramos em 1966 (Descrição da Zona de Ninguém-

Foto 1 Lesão do sétimo par craniano associado a alopécia após
ritidoplastia, realizada em outro Serviço.

No Man's Land)2,1O. A lesão de ramos do nervo facial im-
plicam em maior transtorno estético e até mesmo funcional
e é causada na maioria das vezes por uso do eletrocautério
ou por erro no plano de dissecçãoT,1O,12,13,14(foto 1).

O nervo auricular magno pode ser lesado em uma riti-
dectomia e os pacientes se queixam de insensibilidade no

ilhã 'I ' , , 1516 N bilpavi ao auncu ar no pós-operatório ' , euroma I ate-
ral por secção do referido nervo durante face-lifting foi re-
latado por MANSTEIN & MANSTEIN15, O neuroma foi
identificado como massa dolorosa firme, não aderi da à pele
cruzando a protuberância do estrenocleidomastóideo cerca
de 3 em abaixo do ângulo da mandíbula,

As paresias, causadas freqüentemente pela cânula de li-
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Foto 2 - Cicatriz inestética após ritidoplastia.

poaspiração, são temporárias e desaparecem em média 3
meses após o procedimento. A lipoplastia do submento po-
de ocasionar nodulações e irregularidades persistentes. Diâ-
metro adequado das cânulas, dissecções mais extensas,
"cross-tunnels", e no pós operatório, o uso de massagens ade-
quadas possibilitaram a diminuição dessas complicações17,18

Distorções faciais da boca mais severas como alteração do
formato dos olhos, no contorno lateral da boca visando ameni-
zar a profundidade do sulco nasogeniano, geralmente deco-
rrem de deslocamento incorreto, tração inadequada ou ressec-
ção excessiva de tecidos que refletem erro técnico por imperí-
cia ou inexperiência do cirurgião que realizou a ritidoplastia.

Essas complicações, mesmo que pequenas ou até imper-
ceptíveis do ponto de vista do cirurgião, podem levar a dis-
túrbios psíquicos graves, com inaceitação do paciente frente
à sua nova imagem.
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Após a realização de uma ritidoplastia, hematomas ex-
tensos ocasionando sofrimento e até necrose ~arcial de re-
talhos (foto 03), são relativamente frequentes ,14 e podem
ser tratados de modo conservador, sem necessidade de re-
torno do paciente à sala da cirurgia. A drenagem correta e com
cuidados adequados de antissepsia proporciona bons resultados.

Infecção ampla do retalho é de ocorrência rara devido à
natureza rica da vascularização da face. Cicatrizes inestéti-
cas também podem decorrer da infecção ou do sofrimento
do retalho pela compressão por hematoma. Com~licações
mais raras como formação de fístulas parotídea e como
fístula arteriovenosa dos vasos temporais superficiais são
relatadas. Estas últimas decorrem da ligadura conjunta dos
referidos vasos ou de hematomas desenvolvidos na região
que levam à neoformação vascular.

Foto 5 - Incisão em local iandequado após ritidoplastia realizada há
mais de um alio em outro serviço.

CONCLUSÃO
A incidência de ritidoplastia realizada nos diversos Ser-

viços tem aumentado devido à segurança da cirurgia e pela
divulgação dos resultados alcançados. Conseqüentemente, o
número de seqüelas também vem crescendo. No ato da pri-
meira consulta o cirurgião deverá selecionar o paciente que
deva ser submetido à qualquer procedimento cirúrgico, es-
tabelecer se o momento é adequado ou não (baseado em da-
dos clínicos e no estado psíquico, ou seja, na ansiedade, na
expectativa do paciente frente à cirurgia), e deverá ainda
verificar o procedimento realizado anteriormente e analisar
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o resultado que poderá oferecer ao paciente.
Utilizamos no tratamento das seqüelas de ritidoplastia a

mesma incisão lifting primário, exceto nos casos em que
verificamos alopécia ou implantação de cabelo elevada. As-
sim, o número de incisões pré-pilosas foi realizada em nú-
mero significantemente maior de pacientes que no procedi-
mento primário.

O deslocamento foi mais cauteloso e de menor exten-
são. A quantidade de pele a ser ressecada é gradativamente
menor nas cirurgias subseqüentes, de modo que após várias
cirurgias retira-se apenas a cicatriz. Observou-se freqüente-
mente tratamento inadequado da região cervical com rela-
ção à tração ou não tratamento do platisma.

Procedimentos ancilares estão em geral indicados e pro-
porcionam resultados mais satisfatórios. A dissecção secun-
dária do SMAS/Platisma, quando indicada, deve ser caute-
losa pois os planos teciduais e a localização dos ramos do
nervo facial pode estar distorcida por cirurgias prévias.

Procedimentos como ressecção da área de alopécia e su-
tura simples, e revisão de cicatrizes inestéticas podem ser
realizados em casos em que não se observa persistência da
flacidez facial ou cervical. Deve-se evitar uma cirurgia mais
agressiva lembrando que o melhor tratamento das sequelas
consiste na sua prevenção e que mesmo pequenas altera-
ções no contorno facial podem ocasionar distúrbios psíqui-
cos graves.
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CLASSIFICAÇÃO E TRATAMENTO

DO SULCO NASO GENIANO*

Lybio Martire Junior"

INTRODUÇÃO

o sulco nasogeniano é um traço fisionômico no ser hu-
mano, que pode estar presente com aspecto variado ou mes-
mo estar ausente.

Quando presente, pode insinuar-se desde a infância, acen-
tuando-se ao longo da vida1 somando-se portanto, a outros es-
ti~mas do envelhecimento. Observando sua morfologia diver-
sa .14 o autor estabelece uma classificação segundo sua gênese
e expõe a conduta que utiliza em cada um dos tipos.

A classificação proposta, divide o sulco nasogeniano em 5
tipos.

" - TIPO I (Saliência Mioadiposa).

OBSERVAÇÃO E MÉTODO

Foram observados 180 indivíduos com sulco nasogenia-
no, sendo 130 do sexo feminino e 50 do sexo masculino,
com idade variando entre 5 e82 anos de idade. A observa-
ção foi feita por inspeção e foram submetidos a alguma for-
ma de tratamento 43 pacientes.

CLASSIFICAÇÃO

Tipo I - Saliência Mio-adiposa, é o tipo fisionômico

•. Clínica Lybio Junior de Cirurgia Plástica· São Paulo - SP
•.•. Professor Adjunto na Disciplina de Cirurgia Plástica na Faculdade de

Medicina de Itajubá.
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mais comum, provocado por maior acúmulo adiposo na região
acima do sulco e/ou relevo muscular mais acentuado. (Fig. 1).

Neste tipo é utilizada como forma de tratamento a li-
poaspiração da região saliente logo acima do sulco e lipoen-
xertia com gordura obtida da região adjacente ou se não for
suficiente, da região ventral do joelho, sempre utilizando
cânula 1,8 mm semicortante com orifício dista I dirigido,
idealizada pelo autor.

Tipo II - Sulco Dermo-Epidérmico, podendo ser parcial
ou completo. Este tipo é produto da mímica facial podendo
ser mais ou menos profundo ( Fig. 2 ).

Nele é utilizada a lipoenxertia isolada como forma de trata-
mento, obtendo gordura da mesma maneira que o anterior.

Figura 2 - TIPO Il (Sulco Dermoepidérmico).

Tipo 1I1 - Flacidez Mio-Cutânea ao nível do terço mé-
dio da face. É o tipo mais comum, isolado ou associado, a
partir da quarta década (Fig. 3 ).

Neste tipo, o autor indica a blefaroplastia miocutânea
com miopexia periostal e descolamento supra periostal, que
promove boa tensão ao nível da região malar, cuja tração
muscular promove melhora sensível do sulco. Pode ser as-
sociada também lipoenxertia no sulco, conforme sua pro-
fundidade (Fig. 4).

Tipo IV - Perda Odontal Superoanterior. Aqui existe o
desaparecimento das cristas alveolares do maxilar e absor-
ção óssea provocando ou acentuando o sulco nasogeniano.

Neste caso pode-se utilizar as condutas anteriores mas
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figura 3 . TIPO III (Fiacidez Miocutãnea do Terço Médio da Face).

impõem-se uma avaliação pelo odontólogo para possível
reembasamento da prótese dentária superior e conseqüente
projeção do lábio superior ou até, conforme o grau de ab-
sorção, enxertia óssea ao nível do rebordo maxilar ou inclu-
são de hidroxiapatita.

Tipo V - Defeitos Ortognáticos .
Problemas dessa ordem, como a retro oclusão maxilar

ou o prognatismo, podem provocar ou acentuar o sulco.

Grande parte dos pacientes pertencentes a este grupo (ti-
po Y), beneficiam-se, no que tange à atenuação do sulco,
apenas com a correção do defeito ortognático.

DISCUSSÃO

A literatura é farta em trabalhos relativos ao sulco naso-
. . - ,. 1214 dgeruano, suas vanal.0es anatonucas " e propostas e tra-

tament03,4,6,7,9,1O,1 ,12 todavia, existe uma lacuna no que
tange a uma classificação relacionada ao tratamento e que
possa ser observada pelo exame clínico.

A classificação proposta pelo autor é útil para orientar o
tratamento a ser indicado, pois diagnosticado o tipo e re-
conhecida a etiologia, pode-se estabelecer uma conduta
mais apropriada.

Naturalmente, muitos pacientes apresentam tipos asso-
ciados, principalmente em faixas etárias mais elevadas. As-
sim, para uma associaç-ão dos tipos 1 + 2 + 3 também pode-
se associar as formas de tratamento, no caso lipoaspiração +
lipoenxertia + blefaroplastia miocutânea com miopexia pe-
riostal, por exemplo. Outras associações de tipos podem ser
tratadas analogamente.

Importante também, ao classificar o tipo, é que isto po-
de ser elucidado ao paciente, principalmente para fazê-lo
compreender as limitações técnicas com relação ao trata-
mento, no que diz respeito ao resultado, ou ainda, à durabi-
lidade do mesmo.

Um traço fisionômico não pode ser mudado, poderá sim
ser atenuado.

Um produto da mímica facial, ao longo do tempo, mes-
mo após o tratamento, continua sofrendo as mesmas causas
que o provocaram.

Não se consegue, muitas vezes, ganhar o mesmo espaço
perdido pela absorção de um osso.
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Figura 4 . PÓSoperatório de um caso do TIPO III (Fig. 3) em que reali-
zou-se biefaroplastia miocutãnea com miopexia periostai as·
sociada à lipoenxertia no sulco. (Evolução de oito meses).

6

Enfim, não se deve falar ao paciente em correção e de-
saparecimento do sulco, mas sempre em atenuação.

CONCLUSÃO

Estabelecer uma classificação para o sulco nasogeniano
é recurso útil, tanto para diferenciá-Io, auxiliando na insti-
tuição de tratamento mais adequado, como para esclarecer
ao paciente a gênese de sua queixa e gerar a melhor com-
preensão, por parte dele, do resultado a ser obtido, que po-
de, naturalmente, ser diferente em pessoas diferentes com
etiologia diversa do problema.

RESUMO

O autor propõe uma classificação do sulco nasogeniano
segundo sua gênese e mostra a forma de tratamento por ele
utilizada em cada um dos casos.

SUMMARV

The author proposes a c1assification of the nasolabial
fold according to its genesis and anatomic aspect. Also, the
specific surgical approach for each type, is described accor-
ding to his own experience.

REFERÊNCIAS

I. ALVO, Z.; SPERU, A. E.; GONELLA, H. A.: Anatomic
and histopathologic study of the nasolabial fold. Rev. Bras.
Cir., 83(2):57-61 , 1993 .

2. BARTON, F. E.: Anatomic Variations of the nasolabial
fold. Plast. Reconstr. Surg., 89:232,1992

3. ELLENBOGEN, R. A. L. L.: Curete fat sculpture in rhyti-
dectomi improving the nasolabial and labiomandibular
folds. Plast. Reconstr. Surg., 88:433,1991.

4. FURNAS, D. W.: Correction of the nasolabial fold : exten-
ded SMAS dissection with periostal fixation. Plast. Re-
constr, Surg., 89:834 , 1992 .

5. HAMRA, S. T.: Composite rhytidectomi. PIast. Reconstr.
Surg., 90:31 , 1992

6. KOBA YASHI, T.: Microsurgical treatment of nasolabial
and gIab elar wrinkles. J. Dermatol. Surg. Onc., 18:31,
1992.

ARQUIVOS CATARINENSES DE MEDICINA - VOLUME 23· SUPLEMENTO 1·1994



7. LASSUS; c.: Gore-tex implants for a esthetic surgery of
the face. Piast. Reconstr. Surg., 91:1364 , 1993 .

8. MARTIRE, JR., L .: Tratamento estético do terço médio e
inferior da face sem ritidoplastia. XXVIII Congresso Bra-
sileiro de Cirurgia Plástica. São Paulo, 1991.

9. MARTIRE JR., L.: Tratamento do sulco nasogeniano . xn
Jornada Carioca de Cirurgia Estética. Rio de Janeiro ,
1993.

10. MENDELSON, B. C.: Correction ofnasolabial fold.Piast.
Reconstr. Surg., 89:822, 1992.

Endereço para Correspondência:
Lybio Martire Junior
Rua Caravelas,546-lbirapuera
São Paulo-S.P. -CEP:04012-060
Fone:(O 11)571-2235/Fax:(011 )575-9163

ARQUIVOS CATARINENSES DE MEDICINA - VOLUME 23· SUPLEMENTO 1·1994

11. MILLARD, D . R.: Evaluation of technique desined to
correct nasolabial folds.Plast. Reconstr. Surg., 89:356 , 1992.

12. OWSLEY, J. Q.: Lifting the malar fat-pad for correction
of nasolabial folds. Plast. Reconstr. Surg., 91 :463 , 1993.

13. STUTZIN, J. M.: Anatomy and clinical applications of the
buccal fat-pad ..Plast. Reconstr. Surg, 8:29 , 1990.

14. ZUFFEREY, J.: Anatomical variations of the nasolabial
fold. Plast. Reconstr. Surg., 89:225 , 1991.

107



TRATAMENTO EXCISIONAL

DE RUGA GLABELAR*

Américo Marques-, Max D. Pereira-, Elizabeth Brenda***, Myriam cestro=»

RESUMO

o artigo discute predominantemente as modalidades ci-
rúrgicas excisionais de tratamento de rugas glabelares. Os
autores apresentam bons resultados de pacientes tratadas
por excisão simples de fuso de pele e sutura. São enfatiza-
das a simplicidade, objetividade e ausência de alterações na
mímica com esta abordagem. São ainda contestadas atitu-
des de amplos descolamentos e ressecções musculares, seja
de corrugadores, prócero ou frontal.

INTRODUÇÃO

As rugas glabelares não tiveram, na literatura, definição
única em seu tratamento. Vários autores abordaram-na por
diferentes formas, como W-PLASTIAS, denervação do ra-
mo temporal do nervo facial", ritidectomia frontal com res-

- I . I d ' I d 1346 Fseca o tota ou parcra os museu os corruga ores ' , '. o-
ram ainda utilizados a denno-abrasão e o peeIing quími-

23 I - , .co' como so uçoes temporanas.
Outras tentativas terapêuticas basearam-se em descola-

mento e preenchimento da falha de tecidos com fáscia, teci-
dos locais, lâmina de silicone, injeção de colágeno, silicone
líquido ou material de síntese.

Os autores deste trabalho insatisfeitos com seus resulta-
dos no tratamento das rugas glabelares por via coronal, de-
cidiram tratar seis casos por abordagem cirúrgica direta.

CAsuíSTICA

Seis pacientes, sexo feminino, com idade de 46 a 57
anos, foram tratadas de rugas glabelares verticais. O trata-
mento consistiu de ressecção de fuso de pele e tecido celu-
lar subcutâneo, que incluiu a ruga e a zona de depressão dos
tecidos periféricos à mesma. Obteve-se assim, espessura
adequada nos bordos dos tecidos remanescentes, semelhan-
te ao restante da testa. Procedeu-se à discreta liberação
do tecido celular subcutâneo da musculatura subjacente. A

•. Hospital Alemão Osvaldo Cruz
- Professor Adjunto da EPM

*** Médicos Residentes
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síntese foi obtida com fio de naylon monofilamentar 6.0 in-
color e cuidadosa aproximação em três planos: tecido celu-
lar subcutâneo, derma profundo e minucioso confronto dos
bordos epidérmicos com pontos separados.

Os pontos externos foram retirados entre o segundo e
terceiro dias de pós-operatório. Esparadrapagem de mode-
rada contensão foi mantida até o 15Q dia.

O resultado estético, tanto da área quanto da qualida-
de da cicatriz, revelou-se excelente a partir da terceira se-
mana de pós-operatório. A documentação fotográfica,
aqui divulgada, foi obtida entre o 7Q e 9Q mês de pós-ope-
ratório, onde há dificuldade de se evidenciar as cicatrizes
(Figura 1).

FJgUl"ll Ia-
..,

DISCUSÃO

O resultado obtido com o primeiro caso, esteticamente
mais grave, foi muito bom, o que levou o mesmo procedi-
mento a ser repetido em outras 5 pacientes, com rugas me-
nores, obtendo resultados igualmente satisfatórios.

O tratamento de ruga glabelar por denervação, seja seg-
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FJgUI'lllb - Pré-operatôrio. Ressecado fuso de pele e tecido celular
subcutâneo incluindo a ruga mais pronunciada. O traçado
foi demarcado nas cristas dos relevos adjacentes à ruga.
Produzido pequeno descolamento subcutâneo, que facilitou
a retificação dos tecidos, inclusive da ruga menos evidente,
excluindo a necessidade de abordagem própria.

mentar de ramo temporal, seja por secção de filetes nervo-
sos ao nível da cauda dos supercílios, apresenta evidente
risco de lesão e/ou renervação assimétricas, evoluindo com
mímica assíncrona. O tratamento de rugas glabelares com
ressecção total ou parcial dos músculos corrugadores pro-
duz distorção da mímica local.

A inserção de material biológico ou aloplástico, resulta em
solução paliativa. O produto mais utilizado foi o silicone líqui-
do, porém suas conhecidas reações tissulares o condenam.

Os resultados publicados por VECCHIONE5, tratando
ruga glabelar com W-plastia, não foram de qualidade ade-
quada à exigência estética, deixando marcas muito visíveis.
Talvez esta região não se preste a W-plastia pelo alto núme-
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ro de glândulas sebáceas locais.
A preocupação com a qualidade da síntese é imperiosa

na abordagem direta proposta pelos autores deste artigo. Se
os tecidos da profundidade não forem devidamente con-
frontados, facilmente ocorrerá recidiva da ruga. O mesmo
se atribui à inadequada aproximação do denna profundo.

Naturalmente, o cirurgião que se atreve a fazer uma in-
cisão em região tão exposta, não pode deixar de se propor a
executar rigoroso confronto de bordos epidérmicos. Se não,
trocar-se-à marca de expressão por estigma cirúrgico.

Se o interesse está voltado exclusivamente ao tratamento das
rugas glabelares, onde o nível dos supercílios é adequado, não se
justifica a abordagem coronal. Esta última, quando utilizada no
tratamento das rugas frontais e glabelares, apresenta bons resul-
tados numa significativa porcentagem dos casos. Porém, estes
resultados persistem apenas no período de edema pós-operató-
rio. O desaparecimento do edema, somado ao retomo da ativida-
de muscular local, pode resultar em mímica inadequada. Ainda, a
tentativa de conigir rugas g1abelares por tração excessiva do re-
talho frontal para cima e para os lados pode resultar em uma ex-
pressão de permanente surpresa ou transe.

O bom resultado obtido por simples tratamento excisio-
nal fusiforme encoraja a retomada desta antiga modalidade
terapêutica. A preservação da mímica natural foi aqui con-
siderada ponto de grande importância.

A rigorosa seleção dos pacientes é imperiosa. Tal proce-
dimento só deverá ser praticado em casos severos que justi-
fiquem a abordagem direta em local tão exposto.
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-TRANSPOSIÇAO DA BOLA DE BICHAT
NA REMODELAGEM DO

TERÇO MÉDICO DA FACE*

Vera Lúcia Nocchi ceraim=, Adriana Moraghi***, Andréia Maria de Oliveira***

INTRODUÇÃO

Em 1732, HISTOR descreveu uma estrutura facial glan-
dular, que chamou de "molares glandulares". Sua natureza
gordurosa ficou estabelecida somente em 1802, quando BI-
CHAT1 a descreveu, suscitando seu estudo por vários ou-
tros anatomistas. Desde então esta bolsa gordurosa bucal é
chamada "Bola de Bichat".

Os trabalhos anatômicos mais detalhados são os de
STUZINl. Cada bolsa gordurosa pesa em média 9,3 g. Re-
cebe suprimento vascular de ramos da artéria maxilar inter-
na e anastomoses com os vasos faciais transversos. Consti-
tui-se de um corpo principal (acima do dueto parotídeo,
junto ao masséter) e quatro extensões: bucal, pterigóidea,
temporal superficial e profunda. A porção bucal é a mais
anterior e superficial e juntamente com o corpo principal, é
a porção que costuma ser removida durante a lipectomia
bucaIJ,2.

Várias outras aplicações clínicas para a Bola de Bichat
têm sido descritas. É usada como enxerto no tratamento de
defeitos da cavidade oral4, e como retalho no fechamento
de fístulas oroantrais 7.

Nas crianças com síndrome de Down, mobilizam-se re-
talhos sobre os zigomas para projetá-los''.

Em nosso serviço, além da lipectomia bucal temos mo-
bilizado a Bola de Bichat em outras três situações: como
enxerto, nas assimetrias faciais, e como retalho, nos hipo-
maxilismos e nas hipoplasias zigomáticas.

Tratamento das Assimetrias Faciais

Os casos clínicos que mais se caracterizam pela assime-
tria facial são a Microssomia Heruicraniofacial, a Síndrome
de GOLDENHAR e a Síndrome de ROMBERG, ou Hemia-
trofia facial progressiva. Sempre que praticamos osteoto-
mias maxilomandibulares para alinhar o esqueleto facial,
observamos uma exacerbação da assimetria de partes moles.

•. Hospital de Beneficência Ponuquese- São Paulo/SP • Brasil
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Este efeito é devido à redundância dos tecidos moles na
hemiface que foi encurtada, e ao seu estiramento na hemifa-
ce que recebeu alongamento ósseo. Para amenizar este de-
sequilíbrio, praticamos a lipectomia na hemiface não afeta-
da, e transferimos o tecido gorduroso obtido à hemiface que
foi alongada. A abordagem cirúrgica costuma ser a mesma
utilizada para as osteotomias de alinhamento que estão sen-
do realizadas.

Tratamento do Hipomaxilismo

Durante o processo de envelhecimento facial, a parede
anterior do seio maxilar, mais notada mente a área vizinha à
fossa pirifonne, apresenta uma nítida reabsorção da estrutu-
ra óssea e cola bora com o pregueamento da pele no sulco
nasogeniano e a redundância dos tecidos moles sobre ele.

Muitas técnicas de preenchimento do sulco nasogeniano
têm sido descritas, demonstrando a importância desta corre-
ção para o rejuvenescimento facial.

Utilizando a Bola de Bichat como um retalho, através
de incisão de CALDWELL-LUC, praticamos a sua transpo-
sição numa linha horizontal em direção à fossa pirifonne. A
mobilização do retalho gorduroso deixa um esvaziamento
em sua área doadora. Com isso, conseguimos dois efeitos: o
do preenchimento do sulco nasogeniano, e o da lipectomia
bucal (preconizada como método de rejuvenescimento por
ressaltar o zígoma e o contorno mandibular).

•

....

Tratamento da Hipoplasia Zigomática

O apagamento da projeção do zigoma não só existe co-
mo uma característica facial, mas principalmente se eviden-
cia durante o envelhecimento. Neste caso, é consequência
da somatória de vários fatores: a reabsorção óssea do zigo-
ma, a reabsorção do panículo adiposo da face e a queda dos
tecidos moles, pela perda de elasticidade.

O aumento de volume desta área tem sido buscado atra-
vés de enxertos ósseos, osteotomias, retalhos musculares ou
ósteo-galeais, ou mesmo colocação de materiais aloplásti-
cos, com bons resultados. A mobilização dos retalhos de
Bola de Bichat sobre o zigoma é uma opção simples, que
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oferece resultados tão favoráveis quanto técnicas mais com-
plexas.

Por via intra-oral, em incisão de CALDWELL-LUC, li-
bera-se o retalho de BOLA DE BICHAT. Levantando-se o
periósteo do corpo do zigoma, obtém-se uma loja à qual se
transloca o retalho gorduroso que é guiado e fixado por
pontos capitonados externamente sobre o malar.

Este procedimento pode ser realizado sob anestesia lo-
cal, caso seja único.

Costumamos praticá-Io sob anestesia geral, pois geralmen-
.te o associamos a cirurgias ortognáticas e ao mask-lifting.
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INCISÃO PRÉ-COSTELETA NA RITIDOPLASTIA*

Américo Marques"", Elizabeth Brenda""", Max D. Pereira-, Myriam cestro=»

CAsuíSTICA E METODOLOGIA

Catorze pacientes, sexo feminino, com idade variando
de 45 a 72 anos, mediana de 56, foram submetidas à ritidec-
tomia. Dez delas tinham ritidectomia anterior.

Todas as pacientes apresentavam f1acidez de pele im-
portante e as previa mente ritidectomizadas, significativa
perda de costeleta.

TÁTICA OPERATÓRIA

Projetando-se incisão na linha anterior do couro cabelu-
do. A incisão pré-auricular foi prolongada na direção cefáli-
ca do segmento glabro supra-auricular, até ponto acima da
inserção superior da orelha. A partir deste ponto contornou
toda a costeleta (Fig. 1).

Figura 1 - a Incisão anterior a linha do cabelo na região temporal,
contornando a costeleta e sendo ocultada pelo cabelo lia
sua porção infero-posterior.
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A direção de tração do retalho denno-gorduroso foi a
convencional c falo-posterior. A ancoragem máxima do
retalho da ritidectomia, em sua porção facial, foi definida
no segmento glábro supra-auricular. A síntese, em dois
planos, foi feita com nyilon 6.0, pontos separados. O pri-
meiro plano aproximou o derma profundo com pontos in-
vertidos. O segundo coaptou de maneira rigorosa os bor-
dos epidénnicos. Os pontos externos foram retirados en-
tre o segundo e quarto dias de pós-operatório.

As pacientes foram orientadas, com grande rigor, quan-
to a impossibilidade de tracionar a cicatriz. Á elas foi proi-
bido realizar trações no sentido contrário à tração original
do reta-lho e expor-se ao sol por três meses.

..f?igura 2 - a Pré e pós-operatório de 11malio e meio

ARQUIVOS CATARINENSES DE MEDICINA - VOLUME 23 - SUPLEMENTO 1 - 1994



Figura 2 -" Detalhe

RESULTADO

A manipulação cirúrgica do segmento descrito na téCIÚ-
ca operatória, ou seja região temporal e parte superior da
pré-auricular, acentuou a qualidade de resultado da ritidec-
tomia no terço médio e região geniana da face, nas quatorze
pacientes operadas.

A qualidade das cicatrizes na linha anterior do cabelo,
na região temporal, foi sistematicamente boa (Fig. 2).

DISCUSSÃO

o tema da preocupação com a perda da costeleta na riti-
dectomia é antigo e persiste até os dias de hoje, é evidencia-
do pelas publicações que aplicam técnicas f.ara resolver es-

d 3. lh d d' A' 2ta per a ,seJa por reta os as a jacêncías " ou enxertos.
Incisões anteriores à linha do cabelo, na região tempo-

ral, estão indica das em pacientes com ritidectomia prévia
e/ou flacidez de pele importante. Nestas, se aplicada uma ri-
tidectomia de incisões convencionais, seja coronal ou limi-
tada às regiões temporais, ter-se-á que optar por uma ação
menos eficaz na porção média e geniana da face ou perda
significativa de cabelo na costeleta.

Pacientes com ritidectomia prévia em geral são fortes
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Figura 2 - ~ Dá costeleta após duas ritidoplastias, uma com cicatriz
oronal lC convencional e outra ré-costeleta (IP).

candidatas à perda de costeleta. Daí, termos em nossa ca-
suística mais da metade das pacientes nestas condições.

A zona de maior tração nos casos aqui relatados foi o
segmento glabro supra-auricular, diluindo-se gradativamen-
te a ancoragem do retalho facial para o couro cabeludo. Es-
te segmento supra-auricular permite adequada ancoragem
evitando que os segmentos de cicatriz pré-auricular e pré-
costeleta sofram tensão importante. Este ítem é fundamen-
tal para obter-se boa qualidade destas cicatrizes de intenso
grau de exposição.

Está claro aos autores, frente aos resultados obtidos, que
a conveniência da boa forma obtida, nos casos de flacidez
importante ou segundas cirurgias, compensa a desvantagem
da cicatriz em área exposta, desde que a qualidade de sínte-
se seja adequada à exigência cosmética local.
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USO DE MICROPARTíCULAS SÓLIDAS
INJETÁVEIS (BIOPLASTIQUE)

NA CORREÇÃO DE CONTORNO
DOS TECIDOS MOLES*

A/mir Moojen Necur», Migue/ Prestes Nacu/**

INTRODUÇÃO

A solução permanente dos problemas de contorno dos
tecidos moles vem sendo, ao longo do tempo, desafio cons-
tante para os cirurgiões plásticos. Busca-se uma substância
que não seja reabsorvida, não migre, que não cause doenças
de armazenagem e que sejam implantadas por método mini-
mamente invasivo. Dentro desta perspectiva, os autores dis-
cutem aspectos relacionados a utilização dos implantes de
micropartículas sólidas injetáveis. Os autores apresentam sua
experiência com a utilização do método nos últimos 18 meses.

Figura 1 - Seqüela de Rinopastia (Antes)

•. Clínica Nacul de Cirurgia Plástica
•.•. Titular EBCPER
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MÉTODO

A partir de agosto de 1992, 150 pacientes de ambos
os sexos foram tratados pela técnica de implante de mi-
cropartículas sólidas texturizadas injetáveis de polydi-
methylsiloxane suspensas em um hidrogel biocompatível
(polivinilpirrolidona). As principais indicações foram:

• seqüelas de rinoplastia, narizes traumáticos, narizes
virgens de tratamento, correção de contorno da região
malar, naso jugal, mandibular e mentoniana, trata-
mento de envelhecimento facial, correção de cicatri-
zes depressíveis.

Os pacientes fizeram revisões periódicas com documen-
tação fotográfica conforme protocolo estabelecido.

Figura 2 - Seqüela de Rinopastia (Depois)
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Figura 3 Correção de contorno mandibular (Antes)I: ·_X.:~·

RESULTADOS
Os resultados obtidos com o tratamento se mantiveram

estáveis ao longo do período de observação. Não foram ob-
servadas reações alérgicas, nem outras complicações locais
ou sistêmicas. O grau de satisfação foi alto, tanto na avalia-
ção da equipe médica como na avaliação dos pacientes.

DISCUSSÃO
Os problemas de contorno dos tecidos moles de origem

congênita ou adquirida, constituem um grande desafio para
a cirurgia plástica. Várias técnicas tem sido utilizadas: uso
dos retalhos miocutâneos e fasciocutâneos, enxerto de carti-
lagem e gordura autólogos, uso de outros materiais como
marfim, mica, substâncias oleosas, acrílico, colégeno bovi-
no, etc. A utilização destas substâncias, traz em muitos ca-
sos dificuldades significativas, como por exemplo, respos-
tas inflamatórias excessivas, formação de tecido fibroso, re-
jeio, deformidades cicatriciais, migração, absoro e toxicida-
de, com claro prejuízo no resultado terapêutico. Por outro
lado, o método de implante de micropartículas, oferece van-
tagens significativas na sua utilização.
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Figura 4 - Correção de contorno mandibular (Depois)

1. bioinerte

2. Tem permanência no tempo
3. As partículas são confeccionadas de porte superior ao

tamanho dos macrófagos, evitando assim a fagocitose
e conseqüente migração

4. As partículas são implantadas através de microcánu-
Ias configurando um procedimento minimamente in-
vasivo.

5. Não gera enfermidades de depósito.
6. Tem coloração suave para não transparecer através

da epidenne.
7. maleável e estável depois de implantado
8. retirável se necessário
Todas essas características são apresentadas pelo copol-

mero bifísico (Bioplastique).

CONCLUSÃO
Bioplastique uma boa alternativa como complemento

ou substituto da cirurgia plástica convencional em casos se-
lecionados, pois envolve menor stress para o médico e para
o paciente, menor risco, menor custo operacional e resulta-
dos satisfatórios e permanentes.
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MAMOPLASTIA VIDEOENDOSCÓPICA*

Marco Aurélio Faria Corrêa-

INTRODUÇÃO

Novos conceitos vêm se estabelecendo na cirurgia plás-
tica, referente ao poder de retração da peje. Técnicas como
a lipoaspiração e as mamoplastias periareolares têm confir-
mado esta propriedade da pele.

A crescente utilização em cirurgia de métodos videoen-
doscópicos e as vantagens que esta cirurgia tem demonstra-
do em relação aos métodos tradicionais (menor trauma ci-
rúrgico, menor índice de infecção, realização de procedi-
mentos delicádos por incisões mínimas) levou-nos a ideali-
zar seu uso na cirurgia plástica, onde as cicatrizes são se-
qüelas indesejáveis que por vezes comprometem, em muito,
a beleza dos resultados.

Iniciamos a utilização deste método no tratamento das
ptoses mamárias em mamas com pele de boa qualidade.
Atualmente estamos estendendo seu uso para a correção de
assimetrias e pequenas hipertrofias.

MÉTODO

A viabilização da video-subcutaneoscopia sem risco de
embolia gasosa, associada às observações da propriedade
de retração e acomodação da pele, tanto nas lipoaspirações
quanto nas mamas periareolares, levou o autor a idealizar o
tratamento das pequenas e médias deformidades por micro-
incisões.

Por duas incisões, ao nível do sulco infra-mamário, in-
troduzimos o subcutaneoscópio e por dissecção romba des-
colamos a mama do músculo peitoral sob visão por monitor
de vídeo. O descolamento deve ser o suficiente para penni-
tir a rotação/avanço interno da glândula ptosada de ínfero-
lateral para a posição súpero-mediaJ.

Através de uma das incisões (pórtico) introduzimos a
ótica; pelo outro pórtico, os instrumentos de trabalho, per-
mitindo, assim, a triangulação convergente, fundamental na

•• Serviço de Cirurgia Plástica do Hospital Universitário da Pontifícia
Universidade Católica do Rio Grande do Sul.

•••• Médico responsável pela secçáo da microcirurgia de mão do serviço
de Cirurgia Plástica do Hospital São Lucas da PUC.
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técnica videocirúrgica.
Dissecada a glândula do músculo peitoral, revisa-se a

hemostasia. No caso de simples pexia realizamos pontos de
sutura com fio inabsorvível, fixando a glândula em sua no-
va posição sobre o músculo peitoral; em caso de redução,
utilizamos instrumentos sacabocadas/aspirador motorizado
(shaver), de uso em cirurgia videoartroscópica, realizando a
ressecção de fragmentos glandulares e esculpindo a mama
internamente, trabalhando-se por visão por monitor de ví-
deo.

Ao final da redução/modelagem da base da glândula, es-
ta é fixada em sua nova posição.

Não retiramos peJe. Utilizamos drenagem de aspiração.
O curativo, realizado com micropore, auxilia na modelagem
e posicionamento da glândula por vinte (20) dias. O uso de
soutien do tipo "meia-taça" é recomendação importante pa-
ra a manutenção do resultado.

••

Figura do motor (Shaver)

RESULTADOS

Realizamos as primeiras mamoplastias videoendoscópi-
cas em pacientes com ptoses mamárias, no Hospital Univer-
sitário da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande
do Sul, em Porto Alegre, em novembro de 1992.
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Dos 16 casos tratados, em 12 realizamos somente mas-
topexias e, nos outros 04 casos, redução mamária.

Escolhemos para apresentar neste trabalho, os seguintes
casos:

Caso 1

Paciente com 19 anos, nulípara, com discreta ptose ma-
mária. Pele trófica, sem estrias, submetida à mastopexia vi-
deoendoscópica, por incisão única de 2cm no sulco subma-
mário.
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Caso 3

Paciente de 16 anos, hipertrofia, ptose e assimetria ma-
mária. Realizamos ressecções glandulares 100gr (esquerda)
e 200gr (direita) e mastopexia.

CONCLUSÕES
As mamas são estruturas anatômicas que brotam da pa-

rede anterior do tórax perpendicularmente, mas devido ao
seu peso, sofrem a constante ação da gravidade, pendendo
para baixo (na possição ortostática) e para os lados (na posi-
ção deitada).

Os efeitos da gravidade se fazem sentir sobre todas as
mamas, sejam elas jovens ou não, operadas ou não. A ma-
nutenção de um bom resultado pós-operatório de mamo-
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plastia, por qualquer técnica, não depende só da técnica,
mas da qualidade da pele, do peso das mamas e dos cuida-
dos da paciente. Um destes cuidados refere-se ao uso de
soutien meia taça, firme, principalmente na prática de es-
portes.

A cirurgia videoendosc6pica, aqui relatada, limita-se à
mamas com pele de boa qualidade e que não necessitem
grandes reduções, onde a capacidade de retração da pele
permita que realizemos todo o trabalho por pequenas inci-
sões, sem a necessidade de ressecção de pele.

A quase ausência de cicatrizes e os resultados obtidos
com esta técnica, vêm nos entusiasmando a operar pacien-
tes para as quais, anteriormente, contraindicávamos a ma-
moplastia, pois não dispúnhamos de uma técnica que corri-
gisse a pequena ptose e/ou hipertrofia sem o risco de causar
importante seqüela cicatricial.

SUMMARV

The author presents a new technique for treatment of
small and medium ptoses and/or hipertrophies in the breasts
for those with healthy skin. Ali the proceedings are realized
through a small incision at the sub-mamary sulcos. The author
uses a small videoscopic instrument created by himself, the
subcutaneoscope. This instrument is used without the insuf-
flatible gases used in the laparoscopic methods avoiding the
risk of gas embolisation and intoxication from C02. This
allows a Iifting of the breast from the pectoral muscle and
an advancement of the glandula from the inferior lateral to
the superior medial, based on the skin's elasticity. This is
done with the image seen on the minitor and without skin
resection.

Endereço para Correspondência:
Avenida Ipiranga, 6690 - Centro Clínico da PUCRS, 520
CEP 90610-000 - Porto Alegre / RS - Brasil
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The resulting scar is virtually imperceptible and the
breast reaquires its upper pole. It is fixed in its new position
with a nylon suture and by the adhesion of the new interior
glandular scar.
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MAMAPLASTIA REDUTORA:

·IMPORTÂNCIA DO EXAME HISTO-PATOLÓGICO*

Cláudia Hoffmann de Barcellos-, Joel Felippe Sperb de Barcellos"-

INTRODUÇÃO

A mamaplastia redutora é uma das cirurgias plásticas
mais comuns no nosso meio, sendo importante não apenas
por sua contribuição para a estética corporal, mas também
por seu papel na prevenção e tratamento de problemas fun-
cionais, como alterações posturais, cervicalgias, dorsalgias
e problemas psicológicos. É importante, entretanto, que te-
nhamos consciência de que a mama é o sítio mais freqüente
de câncer na mulher, com exceção da pele, e que a ocasião
da cirurgia pode se constituir oportunidade única para conhe-
cermos melhor essa mama2.

Nos Estados Unidos, uma em cada dez mulheres terá
câncer mamári01 e 3,5% morrerão da doença. Mesmo
mulheres sem fatores de risco têm 6% de chance de ter a
doença. :

MÉTODO

Foi realizado estudo retrospectivo baseado em 183 exa-
mes anátomo patológicos realizados em pacientes submeti-
das a mamaplastia redutora entre 1980 e maio de 1993.

RESULTADOS

Analisando estes exames anátomo-patológicos encontra-
mos 3 casos de carcinoma de mama (1,6%), sendo um des-
tes casos bilateral, e 16 casos de hiperplasias epiteliais atípi-
cas leves a severas (8,7%), assim distribuídas quanto ao
grau de atipia: 5 casos de atipias leves, 8 casos de atipias
moderadas e 3 casos de atipias severas.

A média de idade das pacientes que apresentavam carci-
noma mamário foi de 46 anos, e a das pacientes com hiper-

,p plasia foi de 44 anos, variando entre 34 e 50 anos.

•• Serviço da disciplina de cirúrgia pléstica da Santa Casa deMisericórdia
de Porto Alegre / RS - Serviço do Dr, Jorge Fonseca Ely

- Estagiário do 3º ano de Cirurgia Plástica
..- Professor da F,FEMP.A
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DESCRiÇÃO DE CASOS

Caso 1

S.M., 40 anos, apresentava um nódulo de mama de 2 em
de diâmetro em quadrante ínfero-externo da mama esquer-
da, móvel, indolor, com 3 anos de evolução, em acompa-
nhamento com seu ginecologista, tendo realizado 2 mamo-
grafias e 1 termografia. Foi liberada para cirurgia estética
com o diagnóstico de displasia mamária. O exame anáto-
mo-patológico evidenciou tratar-se de adenocarcinoma mo-
deradamente diferenciado. Após este resultado, a paciente
foi submetida a Iinfadenectornia axilar esquerda, cujo exa-
me histo-patológico mostrou ausência de neoplasia em 10
Iinfonodos ressecados. Submeteu-se então a radioterapia e
quimioterapia. Está agora com 10 anos de pós-operatório
sem sinais de recidiva.

Caso 2

A.F., 49 anos, assintomática, realizou mamoplastia re-
dutora há 4 anos. O exame histo-patológico mostrou hiper-
plasia epitelial atípica severa com múltiplos focos de carci-
noma intraepitelial bilateral. O ginecologista indicou a mas-
tectomia bilateral.

Caso 3

R.A., 49 anos, assintomática, realizou mamoplastia re-
dutora há 3 anos. O exame histo-patológico mostrou focos
múltiplos de hiperplasia ducto-acinar acentuadamente atípi-
cos, com pelo menos um foco de carcinoma terrninoductu-
lar intraepitelial (in situ), em mama direita. Não houve ne-
cessidade de tratamento complementar. A paciente faz con-
troles periódicos com o seu ginecologista.

As 3 pacientes que apresentaram carcinoma no exame
histo-patológico estão bem, submetidas a rígido controle,
sendo que apenas uma delas foi submetida à mastectomia.
Nenhuma destas pacientes apresentou, até o presente mo-
mento, sinais de recidiva.

Todas as pacientes que apresentaram hiperplasia epite-
lial atípica mantêm acompanhamento ginecológico periódico.
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DISCUSSÃO

Segundo FOSTER e MONSEES as duas técnicas de va-
lor comprovado no screening de mulheres assintomáticas
- I - fi 1 4sao a pa paçao e a mamogra Ia ' .

Todas as pacientes são submetidas ao exame físico das
mamas e as pacientes com mais de 35 anos fazem mamo-
grafia pré-operatória de rotina, o que está de acordo com
FOSTER, GRAUDENZ, LUNA e MONSEES1,2,3,4.

Os exames de triagem pré-operatória são indispensá-
veis, mas cabe ressaltar que a mamografia negativa não dis-
pensa o exame histo-patológico, uma vez que pode apresen-
tar resultados falso-negativos, mesmo na presença de tumo-
res palpáveis, em 10 a 20% dos C-3sos2.

Em todos os casos de mamoplastia redutora, a peça ope-
ratória é enviada para anátomo-patológico. Os laboratórios
têm por rotina consultar as pacientes antes da realização do
exame e, para nossa surpresa, muitas pacientes não autori-
zam o exame, apesar da sua importância ser enfaticamen-
te explicada antes da cirurgia. Atribuímos este fato a ra-
zões financeiras ou medo do resultado. A importância do
exame histo-patológico da peça operatória está relaciona-
da não apenas ao achado de câncer mamário, mas tam-
bém à possibilidade de diagnóstico de hiperplasias epite-
Iiais atípicas.

A presença de hiperplasia epitelial atípica não justifica,
a princípio, a realização de procedimentos mais agressivos,
mas apenas um severo controle clínico e radiológico. A hi-
perplasia atípica moderada está associada a uma incidência
1,5 a 2 vezes maior de desenvolvimento de câncer de ma-
ma, e a presença de hiperplasias acentuadamente atípicas, a
uma incidência 5 vezes maior. A importância desse controle
atinge o auge naquelas pacientes que têm alteração e ante-
cedentes de câncer de mama na mãe ou irmãs. A história fa-
miliar associada a atipia eleva o risco em 11 vezes2.

Endereço para Correspondência:
Joel Felippe Sperb de 8arcellos*
Av. Luis Manoel Gonzaga, 175 - CEP 90470-280
Porto Alegre - RS
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CONCLUSÕES

O exame histo-patológico só pode ser realizado com a
concordância dà paciente, e é importante que os cirurgiões
plásticos tomem uma atitude uniforme a este respeito, já
que há uma troca de informações por parte das pacientes e a
divergência de condutas leva, muitas vezes, à dúvida a res-
peito da necessidade ou não deste exame.

A possibilidade de cura no câncer da mama está direta-
mente relacionada ao diagnóstico precoce. O exame das pe-
ças operatórias nas mamoplastias redutoras representa, sem
sombra de dúvida, uma oportunidade única e invulgar de
conseguir este intento. Segundo Sampaio Góes "o exame
histo-patológico representa, sem dúvida, o mais importante
recurso para o estudo da glândula mamária".
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MAMOPLASTIA COM RETALHO DE MÚSCULO
PEITORAL - UMA ABORDAGEM DINÂMICA E

,. DEFINITIVA CONTRA A PTOSE.*

Milton Jaime Daniel **

RESUMO

o autor apresenta uma nova técnica na qual foi usado
um retalho bipediculado de músculo peitoral fazendo a sus-
tentação da mama. Ele eleva a mama ao contrair-se, evitan-
do a ação da gravidade e impedindo definitivamente a ptose
da mama. Ao impedir a báscula da mama, retira o peso da
glândula mamária sobre a cicatriz, evitando seu alargamen-
to e hipertrofia. O repouso no pós-operatório fica diminuído.
Foram operados 1100 casos com follow-up de doze anos.

INTRODUÇÃO

'.

A busca por uma técnica que permitisse impedir a ptose
das mamas de forma definitiva, sempre foi preocupação dos
cirurgiões plásticos. Diversas tentativas têm sido realizadas
com os mais variados artifícios. Alguns autores fixaram a
mama nas cartilagens costais (GAILLARD, 1902; GI-
RARD, 1910), no periósteo ou na fáscia do músculo peito-
ral (MICHEL & POUSSON, 1907: WARREN, 1907; DEH-
NER, 1908; GOBELL, 1914; DE QUERVAIN, 1926;
DARTIGUES, 1928; SCHEREIBER; 1929; BRlAN, 1931;
RANGNELL, 1946; ERCZY, 1955).

MALBEC, 1957; observa que a pele não serve para sus-
tentar a mama, mas apenas para envolvê-Ia. DA SILVA,
1964, usa tiras de pele desepidermisada para fixar a glându-
la à fáscia do peitoral. RIBEIRO, 1973; NORTH, 1975;
DINNER & CHAIT, 1977; PONTES, 1981; fixam a glân-
dula com pontos ao músculo peitoral. CHIDID, 1984, dese-
pidennisa a pele do pólo inferior e prende ao peitoral em for-
ma de cinta dérmica, BUSTOS, 1986, utiliza uma lâmina de
silicone para sustentá-Ia.

Entretanto, todas as técnicas apresentavam a mesma
desvantagem, ou seja, o mecanismo para evitar a ptose era
estático, sofrendo a ação contínua da gravidade. Nossa pro-
posta foi acrescentar um retalho muscular envolvendo o po-

,. Realizado em Unuarama • PR
** Membro da Sociedade 8lasi1ei'a de Crur!}a Ptástta EstétK:a e Reconstrutiva.
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10 inferior da mama que, ao se contrair a eleva, anulando a
ação da gravidade, forma dinâmica e impedindo a ptose e o
alargamento das cicatrizes mesmo a longo prazo.

MÉTODO

Confeccionamos o retalho de pedículo inferior com 6
em de base como descrito por Ribeiro. O retalho bipedicu-
lado de músculo peitoral é elevado fazendo-se duas incisões
paralelas no músculo grande peitoral, no mesmo sentido de
suas fibras, atingindo toda sua profundidade. A distância
entre as duas incisões varia de dois a três centímetros. A in-
cisão inferior situa-se a dois centímetros do bordo inferior
do grande peitoral, para não lesar li vascularização do retalho
de pedículo inferior. Traciona-se o retalho muscular, ele-
vando-o e passa-se sob o mesmo o retalho de pedículo infe-
rior. Sutura-se as bordas cruentas do músculo peitoral com
três pontos de nylon 4-0. Fixa-se o retalho glandular na
aponeurose do músculo grande peitoral de maneira mais côni-
ca possível, pois ele é que dará forma e a posição da mama.

Envolve-se o retalho glandular e muscular com o tecido
glandular do polo superior, suturando as colunatas laterais
com nylon 4-0. Efetua-se a sutura da derme profunda COM
nylon 5-0 e sutura intradérmica com o mesmo fio.

Elabora-se curativo com gase vaselinada e contenção
com soutien.

É solicitado à paciente, que no oitavo dia, inicie exercí-
cio de contração do músculo peitoral para que a mama seja
tracionada para cima, eliminando assim a tração nas cicatri-
zes. Com 15 dias, a paciente é liberada para suas atividades
habituais.

O procedimento acima descrito pode ser usado na maio-
ria das técnicas existentes na literatura, acrescentando-se
pequenas modificações nas suas marcações externas ou nas
suas ressecções. É de grande utilidade nas mastopexias on-
de podemos usar as marcações usadas por ARIÊ, ARIÊ-PI-
TANGUY e PEIXOTO. Também usamos uma marcação
por nós desenvolvida.

Este procedimento é um grande recurso na técnica pe-
riareolar pois proporciona uma maior altura na mama for-
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mando um novo cone mamário.
Nas mamas maiores ou quando o mamilo deva ser ele-

vado mais de 6 em, usamos a técnica em L ou T invertido,
com pequenas modificações.

DISCUSSÃO

Foi desenvolvido um recurso técnico que impede a ação
da gravidade pelo uso de parte do músculo peitoral maior,
colocado no polo inferior da mama, tracionando-a para ci-
ma. O mesmo aumenta muito pouco o tempo cirúrgico.

O retalho muscular impede o movimento de báscula que
acontecia a longo prazo em todas as técnicas, mantém a
projeção do polo superior impedindo o achatamento da ma-
ma no sentido ântero-posterior, diminui a tensão sobre as
cicatrizes, melhorando seu aspecto, impede a perda de altu-
ra da mama e, quando em decúbito dorsal, evita o desliza-
mento da mesma sobre o tórax em sentido lateral, mantendo
sua projeção mesmo nesta posição.

Foi diminuido o período de repouso no pós-operatório.
A paciente passa a ter uma mama dinâmica que acom-

panha os movimentos e contraturas do músculo peitoral
maior.

Endereço do Autor:
Milton Jaime Oaniel
Rua Ferraz de Carvalho, 4212 - Umuarama - PR
CEP 87500-250
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SUMMARV

The author presents e new technic in which portions of
pectoral muscles are used as breast supporter. The pectoral
muscles, when contra cted , lift the breast up avoiding the
gravity action and impeding the mammary ptosis definiti-
vely. This method impedes the breast bascule movement.
Therefore it retreats the weight of mammary gland from
scar, avoids its enlargement and hipertrophy. It is not neces-
sary prolonged rest in the post-operatory period.

There were 1100 cases operated with this method and a
twelve years period of follow-up,
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ESTUDO DIMENSIONAL

DAS CARTILAGENS COSTAIS*

Faiçal Assad Junior**, Stella Crescenti Abdalla***

INTRODUÇÃO

A cartilagem costal, entre os elementos orgânicos, repre-
senta um material valioso como enxerto autógeno na corre-
ção ou reconstrução de deformidades diversas, como nasais,
mentonianas, malares e, principalmente auriculares, consi-
derada elemento de eleição para construir o esqueleto carti-
laginoso da orelha pela maioria dos cirurgiões.

A literatura anatômica do gradil costal não oferece um
estudo detalhado das dimensões e variações da forma e das
funções das cartilagens costais, de maneira a orientar e faci-
litar ao cirurgião a melhor área de escolha para obtenç-ão de
enxertos.

Este estudo, baseado na dissecção do gradil costa I de 21
cadáveres, pretende fornecer dados específicos de cada car-
tilagem costal quanto às suas medidas e variações de forma
e fusão com o esterno e entre si, de maneira a colaborar
neste capítulo da medicina.

MÉTODO

21 cadáveres frescos, não formolizados, com menos de
24 horas de óbito, faixa etária variando de 26 a 62 anos, 14
do sexo masculino e 7 do sexo feminino, das raças branca,
negra e amarela, sem alteração das estrutura toráxica.

A realização das diversas medidas foi feita com material
métrico usual (para comprimento, largura, estatura e diâme-
tros torácicos), paquímetro de metal de alta precisão (para
espessura) e goniômetro (para angulação).

As primeiras medidas realizadas foram da estatura do
cadáver e dos diâmetros torácicos ao nível do oco axilar,
linha mamilar e rebordo costal inferior. Após incisão de ne-
crópsia, o gradil costal anterior foi retirado contendo ester-
no, todas as cartilagens costais e parte das cartilagens ós-
seas, de maneira a permitir a exata visibilização da articula-
ção condro-costal.

* Centro Científico Brenleiso de Cirurgia Plástica - Santos - SP
** Titulrta da SBCPER

*** Titular da SBCPER
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RESULTADOS

Em relação às cartilagens costais quanto a:

• Formato:
podem ser retas ou paralelas entre si, do 2° ao 52 arco
costal e anguladas do 6Q ao 9°.

• Comprimento:
aumenta do 1Q ao 7Q arco costa I e diminui do 8Q ao
12° em 66,7%; aumenta do 1Q ao 8° e diminui do 9Q

ao 12Q em 33,3% dos casos.
As 102 - 12Q cartilagens são curtos fragmentos pontia-
gudos.
O comprimento das cartilagens costais do hemitórax
esquerdo é maior que o do direito na maioria dos ca-
dáveres principalmente na 7Q

, sendo esta a mais com-
prida em 100% dos cadáveres do sexo feminino e em
72% dos do sexo masculino.

• Largura:
as larguras ao nível ACC superam às do nível da
ACE, sendo esta diferença mais importante quanto
mais inferior for o arco costal.

• Espessura:
a espessura ao nível da ACE é maior que a da ACC
do 2Q ao 7° arcos costais e o inverso é verificado nQ 82

cartilagem costal.

Articulação com o esterno e com a cartilagem superior:
as lQ a 72 costelas articulam-se diretamente com o es-
terno em 100%
as 62 e 7° articulam-se entre si em 100% dos casos.
a 82 cartilagem costal, em 47,6% dos cadáveres, arti-
culam-se com o esterno e com a 7°; em 38,1 % articu-
la-se com a 72 mas não com o esterno e nos 14,3%
restantes não articula-se com a 7° nem com o esterno.
as 9° - 122 em 100% dos casos não se articulam com
a superior e com o esterno
Dimensões e articulações das cartilagens do 9° - 12Q

arcos: 100% dos casos apresentam-se pequenas e del-
gadas e não se articulam com o esterno.
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DISCUSSÃO

• Quanto ao comprimento das cartilagens costais:
SPAL1EHOLZ relata que aumentamjíe III ao 71larco
e diminuem do gll ao 12° coincidindo em parte com o
observado neste trabalho, que mostrou que, em
33,3% esta diminuição inicia-se a partir,da 9° cartila-
gem; ;
No hemitórax esquerdo é maior que o do direito,
principalmente a 7°, dado que não coincide segundo
AVELAR, que diz serem a go e 9° as mais compridas.
Alguns autores preferem utilizar as cartilagens do
mesmo lado da reconstrução, e outros do hemitórax
direito, por comodidade ou por motivos técnicos.

• Quanto à largura e à espessura das cartilagens costais:
As larguras ao nível ACC superam as do nível ACE,
sugerindo que a ACC é mais indicada onde se neces-
sita de enxerto cartilaginoso mais volumoso.
A espessura ao nível da ACE é maior que a do ACC
do 2° ao 7° arcos costais e o inverso é verificado no
go cartilagem costal, sendo esta preferida nos casos
onde necessita-se de cartilagem de maior volume e
flexibilidade, como ocorre nas reconstruções totais de
orelha.

• Quanto à articulação com o esterno e com a cartila-
gem superior:
As cartilagens da 1° e 7° costelas articulam-se direta-
mente com o esterno em 100% dos casos, como des-
creve também GARDNER e TESTUT.
As 6° e 7° articulam-se entre si em 100% dos casos.
As gQ - 10° fundem-se com as cartilagens imediata-
mente superiores, o que coincide em parte em relação
à go e não coincidem em relação à 9° costela.

A 11° e 12° não se articulam nem com o esterno nem
com as superiores e têm sua extremidade entre os
músculos da parede abdominal, em 100% dos casos.

CONCLUSÃO

Conclui-se que as cartilagens costais como área doadora
de enxerto, podem ser divididas em três áreas distintas:

• Superior: compreende do 2Q
- 5° arco costa I.

são cartilagens de menor volume, retificadas e parale-
las que devem ser reservadas para os casos onde há
necessidade de enxerto mais regulares e de menores
dimensões, como nasais, malares e mentonianos.

• Média: conteria do 6° - go arco costal.

Endereço para Correspondência:
Faiçal Assad Junior
Rua Plameira, 698 Ap 11
Bairro Água Verde - CEP 80620-110 - Curitiba - PR
Fone: (041) 244-5500 / 223-9910 / Fax: 247-1505
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são cartilagens de variações caprichosas em relação
às dimensões e fusões, representando área doadora de
maior volume cartilaginoso, sendo, portanto, indica-
das nas reconstruções mais externas como as totais de
orelha;
a 7° cartilagem do hemitórax esquerdo é a melhor
quando necessita-se maior comprimento;
a go quando é necessário maior volume e flexibilidade;
a 6° e 7Q

, nas técnicas que utilizam articulações inter-
cartilaginosas.

• Inferior: composta do 9° ao 12° arco costal.
cartilagens delgadas e de pequenas dimensões, que
não se articulam com o esterno;
representam grupo pobre como área doadora de en-
xertos.
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ABDOMINOPLASTIA VIDEOENDOSCÓPICA

(Subcutaneoscópica)*

Marco Aurélio Faria Corrêa**

RESUMO

o autor apresenta uma nova técnica para o tratamento
das pequenas e médias deformidades abdominais pós-gesta-
cionais (diástase dos músculos "retus abdominalis", alarga-
mento do anel umbilical, alargamento/aplainamento e/ou
protrusão da cicatriz umbilical, com presença ou não de es-
trias e lipodistrofias periumbilicais, e com a pele do andar
inferior de boa qualidade). O procedimento é realizado atra-
vés de uma pequena incisão suprapúbica e outra na área
umbilical em "Y" com o auxílio de instrumento videoscópi-
co por ele idealizado, o "subcutaneotomoscópio". Com este
instrumento realiza a elevação do retalho abdominal por ci-
rurgia videoendoscópica sem a utilização de gases (como
nos métodos laparoscópicos), evitando os riscos de embolia
gasosa e toxicidade do COzo As características da técnica
são: cicatriz mínima, descolamento amplo do retalho, a uti-
lização de métodos videoscópicos, lipectomia de toda ca-
mada profunda justafacia I ou lipoaspiração mantendo o re-
talho superficial regular, plicatura xifo-púbica dos músculos
"retus abdominalis" (podendo utilizar métodos mecânicos),
e ausência de ressecção de pele na região suprapúbica (o
que garante uma cicatriz mínima e não modifica a anatomia
original da paciente).

INTRODUÇÃO

O tratamento das pequenas e médias deformidades ab-
dominais pós-gestacionais tem sido objeto de diversas pu-
blicações e proposições técnicas, bem como de muita frus-
tração e insatisfação por parte de médicos e pacientes com
os resultados obtidos, seja peIa correção insuficiente das de-
fonnidades e/ou as modificações anatômicas com longas ci-
catrizes resultantes. Na busca do tratamento adequado des-
tas deformidades por cicatrizes mínimas, idealizamos a ab-
dominoplastia videoendoscópica.

,. Serviço de Cirurgia Plástica do Hospital Universitário da Pontifícia
UCRS.

** Médico responsável pela Secção de Microcirurgia e Cirurgia da Mão
do Serviço de Cirurgia Plástica do Hospital São Lucas da PUC·RS

ARQUIVOS CATARINENSES DE MEOICINA - VOLUME 23 - SUPLEMENTO 1 • 1994

Nossa população alvo são pacientes que apresentem de-
formidades abdominais não solucionáveis com a lipoaspira-
ção isoladamente por apresentarem diástase dos músculos
"retus abdominalis", associada ou não ao alargamento do
anel umbilical, alargamento/aplainamento e/ou protrusão da
cicatriz umbilical, lipodistrofia periumbilical, presença ou
não de estrias periumbilicais com boa ou razoável qualida-
de da pele do andar inferior do abdômen.

MÉTODO-

Utilizamos o "set" da cirurgia videolaparoscópica, exce-
to o insuflador de gases. As cirurgias videoendoscópicas
têm se desenvolvido dentro de cavidades ou espaços vir-

Figura 1 . Marcação pré operatória mostrando: A área de descola-
mento a diástas dos músculos abdominais e a área de li·
podistrofia periumbilical.
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Figura 2 - Trans-operatôno mostrando a pequeno incisão na área dos pe-
laspubianos e o instrumental video cirúrgico sendo introduzido.

tuais que permitem sua distensão por gases (como as ca-
vidades peritoneal, pleural e uterina) pois é necessário
uma distância mínima entre a fibra ótica e os tecidos,
possibilitando a iluminação e captação de imagens. No
subcutâneo, o uso de gases é contra-indicado, pelos ris-
cos de embolia gasosa, por sua rápida dispersão e toxici-
dade. Desenvolvemos então instrumento cirúrgico que
gera internamente o espaço aéreo necessário entre a fibra
ótica e os tecidos subcutâneos, permitindo sua visualiza-
ção por visores, sem a utilização de gases. Trata-se de
uma pequena nave ou cápsula que transporta uma fibra
ótica, enquanto realiza o descolamento dos tecidos sub-
cutâneos sob visualização por monitor e permite a caute-
rização dos vasos.

Figura 3 - Pré operatório de paciente com deformida-des abdomi-
nais pôs-gestacionais (diástase dos músculos retos abdo-
minais, lipodistrofia periumbili-cal e alongamento da ci-
catriz umbilical)
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TÉCNICA CIRÚRGICA

A marcação é feita com a paciente de pé, com o tronco
semifletido, evidenciando-se e demarcando-se o sulco ab-
domino-pélvico e os limites anatômicos de abdômen, bem
como as deformidades a tratar (diástase dos músculos "retus
abdominalis" e áreas de lipodistrofias).

Quando já existirem cicatrizes prévias procuramos apro-
veitá-Ias. Não existindo, realizamos uma pequena incisão (3
a 4cm) dentro da área dos pelos pubianos e outra intra-um-
bilical. Realizamos a incisão intra-umbilical convergente
em "Y", formando-se assim 03 retalhos triangulares, o que
proporciona um amplo pórtico para a introdução do instru-
mental, afastadores e elevadores.

A cirurgia se inicia pela incisão suprapúbica. É feito o
descolamento do retalho abdominal com auxílio do "subcu-
taneoscópio" por dissecção romba, e cortante com eletro-
cautério.

A visualização é feita por monitor de vídeo permitindo
uma posição mais confortável para o cirurgião na cauteriza-
ção de vasos.

A utilização de instrumental cirúrgico adequado, afasta-
dores finos e longos, e iluminação apropriada, facilita o
procedimento. Uma boa coordenação entre a equipe cirúrgi-
ca é fundamental para o bom andamento do procedimento.

O descolamento do retalho abdominal deve ser amplo,
tanto longitudinal como lateralmente, para permitir a redis-
tribuição do retalho dermo-adiposo, que do contrário, será
tracionado para linha média, pela plicatura dos músculos

Figura 4 - Pós operatório mostrando a melhoria conseguida sem
longas cicatrizes.
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"retus abdominalis", causando acúmulos teciduais desgra-
ciosos no hipogástrio.

A plicatura dos músculos "retus abdominalis" pode ser
feita por sutura tradicional ou por suturas mecânicas.

O tratamento das lipodistrofias periumbilicais é feito
por lipcctomia no plano justafacial ou por lipoaspiração.
Utilizamos a lipoaspiração para o tratamento do hipogástrio
e flancos.

Realizamos ressecções parciais dos retalhos triangulares
de pele resultantes da abertura em "Y" da área umbilical,
tratando assim a flacidez periumbilical e reinserimos o um-
bigo em seu sítio de origem.

Na região suprapúbica, não retiramos pele. E isto é fun-
damental para obtermos uma cicatriz reduzida.

Mantemos drenagem por aspiração, cinta elástica e re-
pouso no leito por 2 ou 3 dias.

DISCUSSÃO

É necessano que diagnostiquemos adequadamente as
deformidades que devemos tratar, e que não somemos dis-
torções anatõmicas e/ou longas cicatrizes no tratamento das
pequenas e médias deformidades abdominais, sempre que a
paciente apresente uma razoável qualidade da pele do andar
inferior.

A análise crítica dos resultados das diversas técnicas uti-
lizadas para o tratamento destas deformidades nos levou as
seguintes constatações:

1 - A lipoaspiração isoladamente não corrige a diástase
dos músculos "retus abdominalis" e tem indicação li-
mitada ao nível do abdômen.

2 - As técnicas de "mini-abdômen" ou "mini-abdômen
com lipo" nas quais se realizam ressecções parciais
do andar inferior, apresentam desgraciosas distor-
ções anatõmicas pelo rebaixamento da cicatriz umbi-
lical e formação de "orelhas de pele" que levam a
ressecções complementares ampliando as cicatrizes
praticamente ao nível de uma abdominoplastia clás-
sica.

3 - Os descolamentos reduzidos do retalho abdominal
em lateralidade trazem para linha média os retalhos
dermoadiposos laterais, quando da plicatura dos
músculos "retus abdominalis", causando acúmulos
de tecido na linha média.

4 - As plicaturas restritas ao andar inferior causam
abaulamentos no andar superior.

5 - As freqüentes estrias periumbilicais não são tratadas
por nenhum método cirúrgico.

Endereço para Correspondência:
Av. Ipiranga, 6690 - Centro Clínico da PUC-RS, 520.
CEP 90160-000 Porto Alegre - RS - Brasil
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CONCLUSÃO

As pacientes aceitam melhor as deformidades e cicatri-
zes causadas pela vida do que aquelas causadas pelo cirur-
gião plástico e é justo, nas pequenas e médias deformidades
abdominais, que a exigência por uma solução efetiva com
um mínimo de cicatrizes ou modificações anatômicas tem
tornado a tarefa do cirurgião plástico bem difícil.

Este método, alia a correção efetiva das deformidades
abdominais à uma cicatriz mínima, preservando a anatomia
original da paciente.

Esta técnica que, era anteriormente executada sem o au-
xílio da videoscopia, está atualmente aprimorada por esta
tecnologia. Já a utilizamos desde 1989. Em 1992 iniciamos
o uso de videoscopia e reduzimos o comprimento da inci-
são.

Os resultados de mais de 04 anos de evolução (sem a
utilização de métodos endoscópicos) e os atuais com cica-
trizes cada vez menores (utilizando-se técnica videocirúrgi-
ca), comprovam o poder de retração da pele abdominal e
nos permite recomendar o uso da técnica.
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TRAUMA FACIAL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO*

Jorge Bins Ely**, Osvaldo João Pereira Filho*** ,

Alfredo Saputz Granemann****

INTRODUÇÃO

o aumento da quantidade de veículos circulantes, so-
bretudo nos centros urbanos, sem a necessá ria infra-es-
trutura rodoviária aliado à imprudência humana, são os
fatores que proporcionam o elevado número de acidentes
de trânsito.

No Brasil mais de 100.000 veículos são fabricados por
ano, e nenhum com bolsa de ar automática - air bag -, o que
representa um enorme número de acidentes traumáticos na
face. Importante salientar que o uso do cinto de segurança é
muito reduzido no território nacional se comparado com
outros países.

O ônus social é muito grande se levarmos em conta que
a população economicamente produtiva é a que participa
com o maior contingente destes acidentes.

MÉTODO

No presente trabalho correlaciouamos 76 casos de aci-
dentes de trânsito com envolvimento da região facial aten-
didos no Hospital F1orianópolis, Caridade e Clínica Jane
Cirurgia Plástica no período de 1981 A 1991 (Quadro 1).

16 Nariz com e sem fratura 21,0

14 Pálpebras 18,4

12 Várias regiões· partes moles 15,8

10 Lábios 13,2

08 Fraturas ósseas diversas 10.5

06 Globo ocular sem perda de visão 7,9

06 Pavilhão auricular 7.9

04 Globo ocular com perda de visão 5.3

76 100

* Hospital Florianópolis e Caridade, Clínica Jene de Cirurgia Plástica
** Membro Titular SBCPER . Professor da UFSC

*** Membro Associado SBCPER
- Membro Titular SBCPER

128

O tratamento inicial destes pacientes ocorreu sobretudo
na emergência onde procuramos diagnosticar os fatores que
poderiam levar à ameaça de vida dos mesmos. Desta forma
a manutenção das vias aéreas adequada aliada a condições
hemodinâmicas estáveis, foram as principais providências
tomadas independentemente do tipo de lesão ocorrida.

Quanto à técnica cirúrgica utilizada podemos considerar
que, após avaliarmos os pacientes, passamos à reparação
das lesões e, devido a amplitude das mesmas, utilizamos
principalmente a anestesia geral.

A região nasal foi a mais atingida, 16 casos (21 %), com
ou sem fratura. Nos casos de fratura foi feita a redução ós-
sea quando os sinais flogístícos locais não eram muito in-
tensos. A associação com lesões de partes moles foi grande,
situação em que foram realizadas suturas com coaptação
minuciosa. Como rotina, deixamos tamponamento com ga-
ze embebida em soro fisiológico durante 24 horas.

Nos traumas de pálpebras procuramos aproveitar os re-
talhos locais viáveis. Foram 14 casos (18,4%), onde em al-
guns pacientes recorremos a tarsorrafia após sutura direta
bordo a bordo.

Quanto às regiões de partes moles, só computamos ca-
sos de acidentes de trânsito que isoladamente somaram 12
(15,8%). Foram realizadas suturas detalhadas e sempre reti-
rando os pequenos fragmentos de vidro que normalmente
acompanham estes casos (Figura Ia e lb).

Já nos traumatismos labiais procuramos a correta coap-
tação da linha cutâneo-mucosa do vennelhão do lábio e isto
nem sempre foi fácil devido ao edema presente. Foram 10
casos (13,2%) operados, sendo um deles com grande perda
de substância, onde realizamos a reconstrução imediata (Fi-
gura 3a, 3b, 4a e 4b).

Nas fraturas ósseas (excluídas as de nariz) tratamos 8 pa-
cientes (10,5%) com redução das fraturas acompanhadas de
tratamento convencional das partes moles.(Figura 2a e 2b.)

No globo ocular tivemos 6 pacientes (7,9%) que, depois
de acompanhamento feito por oftalmologista, recuperaram
a visão, e 4 (5,3%) não.

Nos ferimentos de pavilhão auricular foram também 6
pacientes (7,9%). Em alguns casos, houve avulsão quase to-
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tal, onde a conduta foi bastante conservadora e consegui-
mos a manutenção sangüínea de importantes segmentos da
orelha, contribuindo em muito à posterior reconstrução.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados obtidos nesta série foram muito bons, sen-
do que a grande maioria dos pacientes ficaram totalinente
satisfeitos. Evidentemente que, nos casos onde houve perda
da visão, a situação ficou irreversível.

Boa parte do contingente de acidentados poderia ter evi-
tado ou minimizado seus traumatismos faciais se tivesse ob-
servado normas de segurança como cinto de segurança, di-
rigir alcoolizado, imprudência, alta velocidade, etc.

A muitidisciplinaridade do atendimento ao paciente aci-
dentado é evidente. A presença de traumatologistas, buco-
maxilo-facias, neurologistas, oftalmologistas, etc. é funda-
mental para um bom atendimento.

Esta compilação de 76 casos por nós atendidos no Hos-
pital Florianópolis, Caridade e Clínica Jane Cirurgia Plásti-
ca ressalta a importâncias, do Cirurgião Plástico no atendi-
mento de acidentados de trânsito, tendo em vista os resulta-
dos obtidos e o baixo índice de lesões irreversíveis.

Endereço para Correspondência:
Clínica Jene Cirurgia Plástica
Rua Crispim Mira, 195
Florianópolis - S.C. - CEP 88.020-540
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CONCLUSÃO

Os acidentes de trânsito aumentam ano a ano no Brasil.
Esta entidade nosológica mata mais de 50.000 pessoas já no
próprio local do acidente, por ano. A etiologia é diversifica-
da a falta do uso do cinto de segurança é a principal causa-
dora de traumatismos faciais tendo em vista o impacto fron-
tal no vidro dianteiro do automóvel.

Em nossa estatística a região mais atingida é o nariz
(21 %), seguido pelas pálpebras (18,4%), tecidos moles iso-
lados (15,8%), lábios (13,2%), fraturas ósseas (10,5%), glo-
bo ocular sem perda de visão (7,9%), pavilhão auricular
(também 7,9%) e por último, globo ocular com perda de vi-
são (5,3%).

•
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-ESTUDO EVOLUTIVO DA REPARAÇAO DA PAREDE
DE TÓRAX OU ABDOME COM REFORÇO DO

PERICÁRDIO BOVINO,
DURA-MÁTER OU TELA DE MARLEX*

Américo Marques-. Lucia M. Yojo**.
Elizabeth Brenda**, Max D. Pereira-o Myriam cestro=

As cirurgias reparadoras da parede do tórax ou abdome,
quando necessitam reforço de tecidos de sustentação, exi-
gem material específico para esta finalidade, além dos teci-
dos de revestimento obtidos pelos retalhos.

Com o propósito de se esclarecer vantagens e desvanta-
gens na utilização de materiais para o reforço dos tecidos de
sustentação, avaliou-se a evolução de pacientes oncológicos
que receberam pericárdio bovino, dura-máter homóloga ou
tela de polipropileno (MARLEX).

MÉTODO

Foram realizadas 74 cirurgias em 64 pacientes portado-
res de neoplasia maligna da parede torácica, abdominal ou
cavidade peritoneal com invasão da parede. A ablação ne-
cessitou cirurgia reparadora com reforço da parede, onde
foi utilizado pericárdio bovino, dura-má ter homóloga ou te-
Ia de MARLEX.

A idade dos pacientes variou de 1 a 83 anos com media-
na de 41 anos. Quanto ao sexo, 39 eram femininos e 25
masculinos.

Os 64 pacientes foram submetidos a 74 cirurgias sendo
47 de reconstrução da parede abdominal, 24 da torácica e 3
da parede tóraco-abdominal.

Três casos receberam reforço de parede, em herniorrafia
incisional, em ato operatório posterior a ablação da neopla-
sia. Num caso a reconstrução foi decorrente de necrose de
parede pós radioterapia e em 2 para correção de eventração no
pós operatório recente da ablação. Os 68 demais necessitaram
de reconstrução no momento da cirurgia ablativa do tumor.

O pericárdio bovino (MARQUES et aI., 1992) foi usado
em 33 cirurgias sendo 21 abdominais, 11 torácicas e 1 tóra-
co-a bdomina J.

A dura-mãter homóloga(pIGOSSI, 1967). Este tecido
foi aplicado em 26 atos sendo 17 abdominais, 8 torácicos e
1 tóraco-a bdomina I.

•• Hospital A. C. Camargo • Fundação A. Prudente
•••• Médicos Residente da Cirurgia Plástica
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A tela de polipropileno (MARLEX) foi utilizada em 15
cirurgias sendo 9 abdominais, 5 torácicas e 1 tóraco-abdo-
minal.

Foram considerados fatores de risco à complicação a
presença de infecção prévia e a utilização de quimio e/ou
radioterapia prévias.

A radioterapia como tratamento adjuvante serviu em 8
pacientes. A poliquimioterapia, em ciclos, foi aplicada em
11 casos. A associação radioterapia e quimioterapia pres-
tou-se ao tratamento de outros 12 pacientes. Os tratamentos

Figura 1 - a Paciente de 56 anos, portadora de adenocarcinoma de
cólon ascendente, operado, com implante de células neo-
plásicas na parede do abdome, medindo 21 x 25 em.
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adjuvantes, aqui mencionados, foram precedidos por pro-
cesso infeccioso em 16 vezes.

As complicações registradas na fase pós-operatória da re-
paração foram infecção, deiscência, extrusão e eliminação.

Fig. 1 - b - VISta da ferida operatória após a ressecção da neoplasia,
que incluiu a parede anterior do abdome em ampla exten-
são em todos os seus planos, colectomia parcial, hepatecto-
mia parcial, omentectomia e linfadeneaomia axilar direita.

RESULTADOS
Das 74 cirurgias realizadas, 43 evoluíram com cicatri-

zação per prima (Figura 1) e 31 apresentaram alguma
modalidade de complicação na fase pós-reconstrução
(Tabela I).

Casos de evolução com complicação, sendo assinalados
o número de casos com fatores de risco prévios.

A súmula de cirurgias realizadas e que evoluiram sem
complicação após a reparação está catalogada na Tabela
II e as cirurgias que evoluiram com complicação mesmo
sem terem fatores prévios de risco, encontra-se cataloga-
da na tabela III.

do pericârdio bovino, dura-máter e tela deTabela I -

Pericárdio

21

84%

13 (39%)33 11 85%
Dura-máter 12 (46%)26 5 42%
Tela de Marlex 6 (40%)15 5

Total 74 31

132

Figura 1 - ti Sutura do pericárdio com nylon 2-0, aos planos músculo-
aponevrôticos e em contato direto com alças intestinais.-~:.-

Evolução das cirurgias sem complicação e seus respecti-
vos números de casos com fatores prévios de risco.

~%.!g(f~g~···········<···~dn@<..·•.•••••.••.••••..•.•.••.••••.••••.••.•..••.••••..•••••••••••·.i~ii4l~··I.
33 20 (61%) 12Pericárdio

74 43 23

Dura-máter 26 14 (54%) 8
Tela de Marlex 15 9 (60%) 3
Total

N.úmero de cirurgias complicadas sem ter fator prévio de
nsco.

Pericárdio 33 2 (6%)
Dura-máter 26 7 (27%)
Tela de Marlex 15 1 (7%)
Total 74 10

DISCUSSÃO
A tela de MARLEX é o implante de maior aplicação na

cirurgia geral, consagrado pelo tempo de uso e número de
pacientes. No entanto, o seu custo pode ser fator limitante
na aplicação.

A incidência de complicações foi semelhante en~os 3
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materiais empregados. No entanto, quando se analisam as
complicaç-ões vinculando-as à existência de fatores prévios
de risco, percebe-se a nítida influência destes fatores na ins-
talação de infecções e deiscências.

Na análise de toda a amostra, ressaltando-se o número
de cirurgias complicadas sem ter fator prévio de risco, os
dados associam a dura-má ter ao índice mais elevado de
complicações após a cirurgia plástica reparadora.

Apesar do alto índice de complicações nas cirurgias re-
paradoras com tecidos preservados, em pacientes portado-
res de neoplasias malignas, as mesmas ocorreram na maior
parte das vezes na presença de fatores prévios de risco.

Ressalva importante deve ser feita ainda nas cirurgias
reparadas com pericárdio, nas quais 12 com fatores de risco
prévios não apresentaram complicações pós-operatórias,
sendo este fator positivo em relação à tolerabilidade do ma-
terial de implante pelo hospedeiro.

Dentre os pacientes onde utilizou-se o pericárdio, houve
complicações com infecção em 12 casos. No entanto, a in-
fecção foi tratada por curativos locais e antibioticoterapia
sistêmica sem que a peça de pericárdio fosse retirada. Com
este tratamento os casos evoluíram bem, onde apenas 3 pro-
grediram para eliminação da peça. Em 4 exposições for-
mou-se tecido de granulação sobre o pericárdio, propician-
do leito adequado para retração e crescimento de neo-epité-
lio, sem necessidade de outra intervenção.

A tela de polipropileno apresenta vantagens inequívocas
sobre os materiais biológicos para implantação, sua aplica-
bilidade está consagrada na literatura médica mundial. No
entanto, o seu alto custo é muitas vezes fator limitante, as-

t
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sim como a sua inelasticidade. Com base na casuística aqui
apresentada pode-se dizer que a utilização de pericárdio bo-
vino apresenta-se como alternativa de menor custo e grande
aplicabilidade. Suas vantagens estão na facilidade de obten-
ção, tamanho da peça e menor índice de complicações
quando comparado à dura-máter homóloga.

Estes dados revelam a dura-má ter com () maior índice
de cirurgias complicadas sem fator prévio de risco (27%).

Dentre os materias biológicos passíveis de utilização pa-
ra reparar tecidos de sustentação, a dura-má ter homóloga
liofilizada teve ampla divulgação na Europa. Porém a repa-
ração com tecidos humanos conservados deixou de ser feita
devido às más condições de higiene e desconhecimento de
causa morte dos cadáveres doadores, acentuando-se em
nossos dias pela existência da AIDS.

Além desses fatores, a dura-máter homóloga perdeu uso
para o pericárdio bovino por este apresentar facilidade em
número na sua colheita, conhecimento de saúde dos animais
e a ampla dimensão que a peça de pericárdio permite repa-
rar, com sua peculiar resistência.
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GANGRENA POR ESTREPTOCOCO
••

BETAHEMOLíTICO*

Adriano Addobbati**

Descrita por MELEMEY em 1924, este quadro infec-
cioso grave, conhecido também com "fascíte necrotizante",
é caracterizado por necrose rápida do tecido sub-cutâneo e
da fáscia muscular com gangrena da pele adjacente que
poupa a musculatura, os vasos e gânglios linfáticos e se
acompanha de trombose venosa.

Ocorre na maioria dos casos, em pacientes com depres-
são imunológica que sofrem traumatismos, mesmos que de
pequeno porte (picada de inseto, injeções). São descritos
também casos devido à administração de medicamentos an-
tiinflamatórios não esteróides. O quadro descrito atinge ge-
ralmente as extremidades, porém, pode ocorrer em quais-
quer partes do corpo, ocasionando rápida e violenta necro-
se, que pode levar ao óbito em 30% dos casos (REA e
WYRICK 1970).

* Hospital Don Pedra /I São Paulo
** Mádico Residente

134

CASO CLíNICO

Atendemos em nosso serviço uma paciente com 44
anos, submetida a operação para correção de hérnia incisio-
nal na região epigástrica e que no quarto dia pós-operatório
apresentou febre de 38QC, sudorese, taquicardia, taquipnéia,
e ferida operatória edemaciada, avermelhada com exudato
fibrino-purulento, À exploração cirúrgica observou-se es-
pessamento da aponeurose, sem comprometimento da mus-
culatura da região. Foram realizadas incisões no sentido rd-
diado para facilitar os desbridamentos sucessivos e ampliar
a visualização do campo cirúrgico. Foi feito exame bacte-
riológico e antibiograrna para iniciar terapia antibiótica es-
pecífica. A paciente foi medicada com aminoglicosídeo e
penicilina semi sintética e vários desbridamentos cirúrgicos
para remover áreas de necrose à medida que estas se defi-
niam. Após um mês, a paciente foi admitida com uma área
cruenta de aproximadamente 30 x 25cm. Feita enxertia de
pele após 03 (três) meses, com sucesso. Embora trate-se de
síndrome rara, pode apresentar-se em vários tipos de pa-
cientes, sendo muitas vezes difícil determinar a porta de en-
trada do agente. É importante para o sucesso do tratamento,
dada a rapidez de evolução da síndrome infecciosa, o diag-
nóstico clínico precoce, terapia antibiótica sistêmica orien-
tada por antibiogra ma e exploração cirúrgica precoce e fre-
qüente para remoção do tecido necrótico, com finalidade de
formar área cruenta que seja bom leito de enxerto.

Endereço para Correspondência:
Adriano Addobbati
Praça Amadeu Amaral, 47 - 1º andar - Conjunto 12
CEP: 01327-010 - Paraiso - São Paulo
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TRATAMENTO CIRÚRGICO
DA HIPERTROFIA CUTÂNEA DO NARIZ

SECUNDÁRIA À ROSÁCEA*

Américo Marques-. Elizabeth Brenda •.•.•
Luiz Humberto Garcia de Souza-o Max D. Pereira. Myriam Castro-

A hipertrofia cutânea do revestimento nasal, seqüela de
rosácea, per si, não é referida na literatura, provavelmente
por constituir situação estética Iimítrofe, onde terapêuticas
mais agressivas possam, além de não contribuir, ainda
acrescentar danos ao aspecto visual da face. A publicação
do presente artigo tem como objetivo o relato da evolução
favorável de acentuada hipertrofia cutânea nasal tratada por
simples shaving.

RELATO DE CASO

E. L. R. S., 48 anos, branca, queixava-se de nariz des-
proporcional à face, de aspecto grosseiro. Dos 16 aos 25
anos, foi portadora de rosácea severa, com múltiplos cistos

Figura 1 - a Pré-operotôrio. Aspecto grosseiro do nariz, de dorso
alargado, ponta globosa e pele espessada. A paciente ha-
via sido submetida à rinoplastia convencional e dois pee·
lings químicos profundos prévios.

•. Hospital Alemão Osvaldo CCruz
- Médicos Residentes
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e abscessos, em surtos intermitentes e próximos. Aos 30
anos submeteu-se à rinoplastia convencional, porém sem
atingir o resultado desejado. A paciente foi também subme-
tida em atos posteriores à dermoabrasão e 2 peelings quími-
cos também sem o resultado esperado.

Ao exame clínico, observava-se nariz de dorso reto com
laterorrinia. O nariz era grosseiro, alargado e volumoso nos
três quartos inferiores. A pele era espessada, com poros
abertos, que davam saída a secreção sebácea (Figura Ia, b).

A terapêutica adotada foi o shaving profundo da pele
de todo o nariz, à bisturi frio, que incluiu a espessura
quase total da pele, deixando apenas brotos germinativos
profundos.

Durante o ato cirúrgico houve sangramento profuso de
toda área cruenta. Não foi utilizada eletrocauterização. O
sangramento foi controlado apenas por cobertura com gaze
embebida em solução de adrenalina 1:100.000 UI.
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Flgura 2 - a Pós-operatório de 6 meses, sem recidiva da hipertrofia
cutãnea. Revela bom resultado onde excluiu o aspecto
grosseiro inicial.

o curativo foi removido no primeiro dia de pós-
operatório, deixando a superfície cruenta exposta com
intensa exsudação, sem sangramento. A limpeza da
área foi obtida por lavagem com soro fisiológico 2 ve-
zes ao dia.

Na avaliação macroscópica tornou-se patente a espes-
sura do tecido retirado, que mediu 2,8 rum. Como achado
histopatológico salientavam-se os cones epiletiais retifi-
cados, não existindo o aspecto característico de papilas
dérmicas, A derme apresentava degeneração basofílica
do colágeno na sua porção superficial. As glândulas se-
báceas, normais em número, estavam separadas por tra-
ves espessas de colágeno.

Ao redor do Ioa dia de pós-operatório a epitelização es-
tava completa. A evolução mostrou reepitelização com nor-
Ilocromia e o resultado estético foi bastante gratificante
(Figura 2 a, b).

DISCUSSÃO

A pele desta paciente era inelástica e espessada, seqüela
resultante da rosácea. A rinoplastia convencional, em pele
tão enrijecida, não contribui para o afilamento desejado,
pois o revestimento cutâneo não se amolda à nova forma
dos tecidos de sustentação.

A literatura no tratamento da hipertrofia cutânea como
seqüela de rosácea é escassa. O shaving profundo aqui pro-
posto foi inspirado numa das formas clássicas de tratamento
do rinofima. Esta proposta foi incentivada pela ineficácia

Endereço para Correspondência:
Av. República do Libano, 894 - CEP 04502-001
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dos tratamentos anteriores realizados nesta paciente, por ri-
noplastia clássica e peelings químicos profundos.

O shaving, realizado à bisturi frio, apresenta neste tipo
de retirada, vantagens indiscutíveis sobre o eletro-shaving,
dennoabrasão e o laser, Nestes últimos, o grau de lesão aos
brotos germinativos é imprevisível, podendo redundar em
retirada ineficaz se pouco espessa, ou em incapacidade de
re-epitelização por destruição total do epitélio remanescen-
te, deixando como seqüela cicatriz por segunda intenção.

O shaving à bisturi frio representa uma alternativa viá-
vel quando se deseja obter resultado estético mais apurado
no tratamento da hipertrofia cutânea do nariz.
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RECONSTRUÇÕES NASAIS

EM PACIENTES HANSENIANOS*

Evando Lauritzen Lucener"

INTRODUÇÃO

Os defeitos nasais podem ser originados por vários fato-
res, tais como: traumatismos, congênitos, infecciosos e ia-
trogênicos, levando alterações de forma e/ou função.

Neste trabalho abordamos os infecciosos especificamen-
te das seqüelas de Hauseníase.

MÉTODO

Foram observados 36 (trinta e seis) pacientes, portado-
res de seqüelas nasais de Hanseníase nas suas diferentes
formas, divididos em grupos de acordo com a lesão dos
componentes nasais e os sinais clínicos da doença, confor-
me a tabela abaixo:

GRUPO A - Perda osteocartilaginosa limitando-se ao
dorso;

GRUPO B - Perda osteocartilaginosa comprometendo
dorso, septo e cartilagens laterais;

GRUPO C - Perda osteocartilaginosa, mucosa e atro-
fia cutânea.

•. Trabalho realizado no Complexo Hospitalar Padre Bento de Guarulhos
São Paulo (Instituição)

•.•. Associado da SBCPER

Endereço do Autor:
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AI, BI, CI àqueles que apresentam lesões mais os si-
nais clínicos da doença, e A2, B2, C2 àqueles que apresen-
tam lesões sem os sinais clínicos da doença.

RESULTADO

Os pacientes dos grupos AI, BI, CI apresentaram com-
plicações desde os primeiros dias de pós-operatório, tais co-
mo extrusão do enxerto, reabsorção de cartilagem e deis-
cência de ferida. Os pacientes dos grupos A2, B2, C2 apre-
sentaram pós-operatório sem intercorrências.

DISCUSSÃO E CONCLUSÃO

Observamos que a literatura mostra bons e maus resulta-
dos, ralatam complicações mas não relacionam com a ativi-
dade da doença. Nossos resultados demonstram que os fato-
res mais importantes para reconstrução nasal é a inatividade
da doença independente da técnica cirúrgica aplicada.

137



RINOSEPTOPLASTIA POR

ABORDAGEM EXTERNA*

Flávio A. Borges Fortesr", Francisco Tostes***

RESUMO

Neste trabalho, os autores discutem os principais as-
pectos relacionados à rinoseptoplastia por abordagem ex-
terna salientando, entre outras, a vantagem da ampla vi-
sualização direta das estruturas anatõmicas, que facilita o
diagnóstico e tratamento de deformidades estéticas e fun-
cionais do nariz.

INTRODUÇÃO

A rinoplastia, a nosso ver, é a cirurgia estética de mais
difícil execução, último estágio do aperfeiçoamento do ci-
rurgião plástico. isto se deve, principalmente, ao fato de tra-
balharmos praticamente às cegas, confiando mais na sensi-
bilidade tátil do que na visão.

Cientes desta limitação, e procurando superá-Ia, temos
utilizado a via de abordagem externa para tratamento das
deformidades estético-funcionais do nariz, pelas inúmeras
vantagens que esta nos fornece, como visualização direta
das estruturas nasais.

GILLIES, em 1920, já utilizava uma incisão "em tromba
de elefante" para tratar a ponta nasaI1,30. RETHI25, em
1929 e 1931, descreveu sua clássica incisão transcolumelar,
SECER27, em 1956, apresentava técnica de "decorticação
nasal", através de incisão transcolumclar. Muitos outros tra-
b Ih 222330. . d - . da os . • surgiram a partir e então, precoruzan o esta
via de acesso, com as mais variadas aplicações. No Brasil,
RIBEIR026 em 1985 apresenta "Rinoplastias a céu aberto"
no XXII Congresso Brasileiro de Cirurgia Plástica. SPER-
U31tem defendido o método, o qual denominou de "Exori-
noplastia" .

•• Serviço de Microcirurgia da Santa Casa de Misericórdia de Porto
Alegre

•••• Titular SBCPER
*** Residente de Cirurgia Plástica
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INDICAÇÕES

As principais indicações do método são:

a) Seqüelas de trauma nasal com rinoseptodesvio im-
portante5.6.11.17;

b) Tratamento de pontas nasais muito proeminentes,
bulbosas ou bífidas 1.2.4.5.14.17;

c) Disfunções valvulares e perfurações septais20;
d) N . , id . I . 4 7anzes negroi es e nanzes eporinos . ;
e) Deformidades congênitas 1.7.18;

t) Como via de acesso para esfenoidotomias trans-sep-
tais 19.21.,

)R' I' dá 125.111217g 1I10pasnas secun anas . •. • . .

Após a experiência adquirida com o método, o estamos
aplicando em todos casos de rinoplastias. Graças a ampla
exposição obtida, nos sentimos mais à vontade para tratar as
deformidades nasais e septais que se apresentem.

CONTRA-INDICAÇÕES

a) Rinoplastias mínimas;
b) Presença de cicatriz que possa comprometer a circu-

lação do retalho columelar;
c) Recusa do paciente em aceitar a cicatriz externa.

MÉTODO

Anestesia e Infiltração
Utilizamos tanto a anestesia local, como a geral, Inde-

pendente disto, infiltramos o nariz com uma solução de:
Marcaína 0,5%, .sem vasoconstritor (20 ml) + Soro Fisioló-
gico (20 ml) + Adrenalina 1/1000 (0,5 ml). O volume total
infiltrado, em geral, não ultrapassa 8 ml da solução.

Abordagem Externa
É obtida por uma incisão médiocolumelar transversa,

quebrada por um "V" invertido, associada a incisões margi-
nais alares bilaterais17.

...
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Inicia-se a elevação do retalho cutâneo através de dis-
secção cuidadosa que prossegue no sentido cefálico expon-
do todas as estruturas da ponta e dorso nasais, diagnostican-
do suas deformidades sob visão direta.

Tratamento das Deformidades do Dorso e Ponta
o dorso é tratado com raspas, tesoura ou escopro, de

acordo com a preferência de cada cirurgião e das necessida-
des do caso. Enxertos podem ser facilmente incluídos e
imobilizados, corrigindo-se depressões, assimetrias e ense-
lamentos.

A abordagem externa nos permite uma exata avaliação
de simetria, harmonia e relação das estruturas da ponta,
dando condições de remodelar a ponta nasal, incluindo ou
excluindo estruturas, fixando-as e re,posicionando-as con-
forme as necessidades3,4,1O,13,18,24,28,_9.

Fraturas
É o único tempo executado às cegas, como na aborda-

gem fechada.

Tratamento das Deformidades Septais
Por via superior,após o rebaixamento do dorso, temos

condiíões de abordar ° septo nasal e tratar suas deformida-
des6,1 ,17.

Fechamento e Imobilização
As incisões devem ser suturadas meticulosamente, pro-

curando-se minimizar ao máximo a má cicatrização.

Utilizamos imobilização com microporagem e gesso.

DISCUSSÃO

Esta via de abordagem tem sido objeto de muita contro-
vérsia e críticas daqueles mais habituados às técnicas endo-
nasais, principalmente no que se refere a cicatriz columelar.
Estamos certos, no entanto, que este argumento não invali-
-da o método, baseados nos resultados que temos obtido e
satisfação dos pacientes, nenhum deles com queixas em re-
lação à cicatriz. Com o passar do tempo, esta fica pratica-
mente imperceptível, muito menos aparente do que as clás-
sicas incisões perialares de Weir ou Converse, amplamente
aceitas.

Não tivemos nenhuma necrose do retalho columelar,
que deve-se a dissecção do mesmo em um plano muito su-
perficial. Nas rinoplastias secundárias o cuidado deve ser
redobrado devido à fibrose tecidual, devendo-se sempre
elevar os retalhos num plano profundo, supra-pericôndrio.

CONCLUSÕES

Esta via de abordagem trouxe, além da vantagem da am-
pla visão direta das estruturas nasais, novas perspectivas ao

d· d d ' I ,1 161735 d 'apren rza o a nnop astía " , , , tornan o mais com-
preensíveis todos os passos da técnica. No entanto, não é
uma "técnica para inexperientes". Ao facilitar o diagnóstico
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e tratamento não garante melhores resultados. Exige, ainda,
maior conhecimento de técnica, além dos refinamentos ci-
rúrgicos da rinoplastia, pois ao "vermos mais" somos impe-
lidos também a "tratar mais".
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RINOPLASTIA

Abordagem Pessoal*

Rodrigo d'Eça Neves •.•.•Ste/la Crescenti Abdalla •..•.•.

INTRODUÇÃO

o nariz é na face o elemento que mais se destaca pela
sua beleza ou feiura.

Ele é que se apresenta grande, torto, arqueado, projeta-
do, negróide, em sela, perdida total ou parcialmente, com
ponta pendente ou elevada, sofreu o maior número de trau-
matismos na face e é conhecido como aquilino, de bruxa,
apagador de vela, ladrão de oxigênio ou se torna famoso co-
mo Cirano de Bergerac ou Tartufo, etc.

A rinoplastia é talvez a intervenção mais difícil entre as
cirurgias estéticas, uma metodização que permita a ele con-
duzir a cirurgia com firmeza, deve ser desenvolvida para
acabar com a angustia da retirada do gesso, quando se espe-
ra ver se o resultado deu certo e correspondeu.

". Figura 1 - Pré-operatôrio

,. •. Maternidade Garfos Gorrêa - Florianópolis - SG
•.•. Membro Titular da SBCPER . Chefe do Nikleo da Ciurga PkJstica da UFSC
•.•.•. Membro Titular da SBGPER
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MÉTODO

Nós costumamos dividir os tipos de nariz em dois gru-
pos principais ou seja, não bulbosos e bulbosos, deixando
seus subgrupos, pois estes não interferem a ponto de modi-
ficar a essência da proposta técnica.

Esta divisão obriga o exame e possibilita uma aborda-
gem cirúrgica de uma maneira mais simples e definida,
diagnOsticando o problema que permite planejamento e não
a busca do defeito que vai sendo corrigido peja arte da im-
provisação e da incerteza.

Narizes não bulbosos:

Iniciamos a cirurgia com desenho externo ao longo do
dorso nasal, definindo a quantidade a ser retirada deste seg-
mento, na pele dentro do contorno da cartilagem alar risca-
mos o "quantum" dela desejamos retirar, o que fazemos de
maneira retrógrada através de incisão da mucosa no intróito
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nasal na projeção do programa na pele.
A transferência do traço da pele para a mucosa fazemos

através de perfurações com agulhas finas, que facilitam a si-
metria e diminuem o erro.

Estas incisões se continuam com a do sub-septo nasal
que é transfixado abaixo da cartilagem quadrangular.

Descolamos a mucosa do septo nasal, abaixo do peri-
côndrio para diminuir o sangramento.

Liberamos as cartilagens alar e triangular da pele e da
mucosa nasal unindo este último deslocamento com o do
septo nasal ao nível da junção entre o septo e a parede nasal
sem atingir a pele e assim deixa-Ias desnudadas permitindo
a rinoplastia submucosa.

O dorso pode ser tratado por polimento, raspagem ou
ressecção, devendo ficar sempre plano e não deprimido (em
selas), em mirada lateral.

A fratura do osso (processo ascendente do maxilar) é reali-
zada sempre que o nariz terminar alargado após o tratamen-
to da giba.

Temos, para tanto, utilizado as fraturas oblíquas (fARDY)
sem disjunção crânio facial, com muito bom resultado.

Nesta fratura, não raro devemos regularizar a extremida-
de dos ossos nasais para não ficarem perceptíveis no pós-
operatório tardio.

Praticamos esta cirurgia normalmente sob anestesia ge-
ral, com infiltração associada de solução de lidocaína 0,5%
e adreualina 1: 160000.

Narizes Bulbosos:

Utilizamos a técnica da exorrinoplastia, com pequena

Figura 3 - Pré-operatário

I

,w,"
~
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variação, é que fazemos a incisão em "W" na porção mais
inferior da columela (ângulo columelo/labial).

Ao atingirmos a ponta nasal e o dorso, nosso comporta-
mento é igual ao já descrito antes e a retirada das cartila-
gens será feita sob visão direta, da mesma forma, sub mucosa.

Por esta via também podemos ampliar o deslocamento
subpericondral do septo nasal e praticar as correções neces-
sárias.

CONCLUSÕES

Estes entrelaçamentos de técnica e táticas, vieram resol-
ver as nossas dificuldades diante da cirurgia do nariz que
envolve exigência e espectativa de simetria, principalmente
naqueles pacientes que tem os maiores problemas.
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SíNDROME DE VAN DER WOUDE

FíSTULA CONGÊNITA DO LÁBIO INFERIOR E SUA
,.,

ASSOCIAÇAO COM FISSURA LABIAL E/OU PALATINA*

Pedro Bins Ely•.•., Elisete Pereira de Souza*•.•.

Flávia Lenzi-, Marcello Lacerda Castilhos*-, Cláudio Zettler******

INTRODUÇÃO

A Síndrome de Van Der Woude (fístula de lábio infe-
rior e sua associação com fissura labial e/ou palatina)5 é
uma síndrome rara, transmitida por herança autossômica
dominante com alta penetrância (80%) e expressividade
variável!, com uma prevalência estimada de 1 para cada
60.000 nascimentos+ . Recentemente, o gene para a Sín-
drome de Vau Der Woude foi relacionado a locus no bra-
ço longo do cromossomo", na região de lq32 - lq413.

Originalmente descrita por DEMARQUA Y em 1845 ,
a fístula de lábio inferior mereceu extensa revisão por di-
versos autores, destacando-se os trabalhos de VAN DER

5 1 4WOUDE ,CERVENKA e RINTALA . Das numerosas
hipóteses que procuram explicar a patogênese das fís-
tulas de lábio inferior, a mais aceita é a que sugere que
elas sejam remanescentes dos sulcos laterais do lábio
inferior no período feta 14. Achados clínicos da Síndro-
me de Van Der Woude incluem fístulas congênitas de
lábio inferior, fissuras labiais e palatinas. As fístulas
labiais usualmente têm sua abertura no vermelhão, per-
to da junção cutâneo-mucosa. O trajeto fistuloso apre-
senta paredes de epitélio escamoso estratificado e tem
continuidade com o epitélio do lábio, enquanto glându-
las salivares próximas à fístula comunicam-se com o
seu lúmen. As fístulas têm curso póstero-inferior e
acabam em fundo cego na substância do músculo orbi-
cular da boca ou na sub-mucosa. O tratamento é cirúr-
gico e está indicado nos casos de fístulas produtoras de
muco ou, como na maioria das vezes, impõe-se por
motivos estéticos.

..

•. Serviço da Disciplina de Cirurgia Plástica da Fundaçáo Faculdade
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Figura 1 - Pré-operatôrio - Fistula de Lábio Inferior .

Pás-operatário de Exérese da Fútil/a, {/ fotografia tam-
bém mostra a cicatriz pós-operatória de Palatoplastia Já
realizada anteriormente em outro serviço
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,CASOS CLíNICOS

Caso I:

M.C.F., 5 anos, branca, feminina. Consultou neste Ser-
viço em abr/1992, apresentando fístula de lábio inferior
(fig. 1) associada à fissura palatina (já operada anteriormen-
te). À anamnese, não foram constatados casos de fissura lábio-
palatina nem de fístula de lábio inferior na família. O trata-
mento cirúrgico (jun/1992) consistiu de excisão em forma de
fuso com orientação vertical e reparação por planos, com es-
pecial atenção para a sutura do músculo orbicular da boca.

A figura nQ 2 mostra o aspecto pós-operatório, exibindo
também a cicatriz do tratamento cirúrgico da fissura palati-
na associada. O estudo histo-patológico identifica o lúmen
da fístula, e o epitélio escamoso estratificado (fig. 3) .

Caso 11
S. B. O., 8 anos, branca, feminina. Apresentou-se nes-

te Serviço em dez/1993, por ser portadora de fístulas de
lábio inferior, associada a fissura labio-palatina unilateral
completa à direita. Ã anamnese foi constatada uma rica
história de antecedentes de fístula de lábio inferior e fis-
sura labial e/ou palatina na história familiar. O esquema
nQ 1 apresenta a árvore genea lógica. O tratamento cirúr-
gico (dez/1993) consistiu de excisão em forma de elipse
com orientação horizontal com retirada das fístulas e fe-
chamento por planos.

DISCUSSÃO

Os dois casos apresentados ilustram a variação na apre-
sentaç-ão clínica da Síndrome de Van Der Woude, na sua
combinação com a fissura labial e palatina. Além disso, o
fato de o caso I ser de uma fístula única e o caso II de uma
fístula bilateral, está de acordo com o observado por outros
autores 4, que ainda incluem outras anormalidades (micro-

formas e sulco transverso) como possíveis formas de apre-
sentação da patologia.

Outro aspecto que chamou a atenção dos autores foi o
prisma sob o qual a família vê o doente e a patologia. No
caso I (caso único na família) a paciente foi trazida para re-
paração por motivos estéticos. No caso II, em que há rica
história de antecedentes na família, ficamos impressionados
com a precisão com que o indivíduo III-2 da árvore genea-
lógica (esquema nol) informava com todos os detalhes os
defeitos específicos de cada um dos parentes nas diversas
gerações (com a mesma precisão, outros indivíduos como
III-3, III-5, III-13 e IV-8 confirmaram estas informações) .

Figura 3 . Fotografia de lãmina histo-patológica ( HE 200X Zeiss) corte
transversal através de fistula de lábio inferior demostrando o
lúmen da [istula e o epitélio escamoso estratificado.

Esquema - Esquema gráfico N.o J : Arvore genealágica do CASO 11.

D-NOmW.
~ -Fl~m.J1.A DE lÂIIO INFERIOR
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Fica claro o estigma que paira sobre a família como um to-
do: de ser portadora de um defeito transmissfvcl aos de-
scendentes.

Dois aspectos são importantes no achado da fístula de
lábio inferior: por um lado, o fato de estar associada à físsu-
ra labial e/ou palatina, patologias comuns na clínica do ci-
rurgião plástico; por outro lado, a sua transmissão hereditá-
ria do tipo autossômica dominante chama a atenção para o
risco de rccorrência familiar e da necessidade do aconselha-
mento genético.

CONCLUSÃO

A Síndrome de VAN DER WOUDE é uma anomalia
rara que apresenta tratamento cirúrgico. A excisão cirúrgi-
ca elíptica corrigiu o defeito nos dois casos apresentados.

A importância para o cirurgião plástico está na associa-
ção da fístula de lábio inferior com a fissura labial e/ou pa-
latina, patologias freqüentes na sua clínica diária. A trans-
missão hereditária por herança autossômica dominante tor-
na imperativo o aconselhamento genético.
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Dr. Pedro Bins E/y
Rua André Puente 396
CEP 90035-150 Porto A/egrelRS - Brasil
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ESTUDO ANATÔMICO DAS ESTRUTURAS

PROFUNDAS DA FACE*
Sérgio Levy Silva""

MÉTODO

Os estudos anatõmicos foram realizados em 6 (seis) ca-
dáveres (12 hemifases) sendo quatro femininos e dois mas-
culinos aparentando 40 a 50 anos de idade.

Figura 1 . Descolamento da pele mostrando as aderências desta ao
SMAS e a área de projeção das aderências ao [ascia pa·
rotldio-massetérico.

~ •...•~al""''''·

:l

Elevação dessa estrutura para mostrar as aderências pro-
fundas ao fáscia parotídio-massetérico.

•• Centro Integradode Cirurgia Plástica
Departamento de Mortologia da U.F.F. ·Rio de Janeiro - RJ / Brasil

** Titular SBCPER
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RESULTADOS - DISCUSSÃO
CONCLUSÃO

Além das aderências do SMAS à pele já descritas por
MITZ e PEYRONIE encontramos fixações de natureza li-
gamentar ao fáscia mas setérico parotídico e aos músculos
zigomáticos maiores e menores. A fase dessas aderências
esteve sempre relacionada a dois fatores principais (P) ex-
pansões do platisma ao ângulo da boca (modiolus) e (2Q

) a
espessura do SMAS. Este esteve diretamente relacionado
ao tamanho da glândula parótida, isto é, parótidas grandes
SMAS espesso, parótidas pequenas SMAS fino. Dessa ma-

•
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neira, concluímos quc essas aderências procedem do fáscia
cervical e critãc?a tlacidcz da pele é interrompida na àrea onde
essas fixações estão localizadas, mostrando, assim, sua inde-
pendência em relação ao fáscia superficial (SMAS).

Figura 5 - Mostra a relação da parôtida com o Nervo Facial.

.•..
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TRAITEMENT CHIRURGICAL DES FENTES

LABIO-NARINAIRES BILATERALES*

Grâce aux travaux de Jan Delaire en France, I'accent a
été mis sur I'importance de Ia fonction des muscles de Ia
tévre et du seuil narinaire pour Ia croissance faciale, aínsi
que sur I'importance du frein de Ia lévrc, structure fibrose sa-
gittale médiane qui transmet les contraintes musculaires à
I'épine nasale et au pré-maxillaire en assurant son modelage.

La technique que nous utilisons, réalisée de façon bilatéra-
le eu un temps, chez le nouveau-né (21 jours), vise à rendre
ces fonctions musculaires tout eu respectant le frein de Ia lévre,
ce qui pennet en outre de restituer Ia dépression phyltrale ct de
stabiliser verticalement Ia lévre, maintenant le vestibule buccal
et contrôlant Ia croissance verticale du pré-maxillaire.

•. Unicversité de UI/e
•.•. Professor
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1.0 - REGULAMENTO:

1.1. NORMAS GERAIS:

Aceitamos colaborações inéditas, de médicos nacio-
nais e estrangeiros, de cunho científico, e de autores idô-
neos, à juizo do cotpo editorial da revista, que poderá ou
não sugerir ou introduzir modificações de modo a enqua-
drã-los nas normas para publicação, e destinar-se exclu-
sivamente aos Arquivos Catarinenses de Medicina. Os
artigos de revisão, serão excluídos de acordo com o Cor-
po Editorial. Em caso de republicação do trabalho, deve
ser enviado juntamente com o mesmo, uma autorização
da revista que o publicou anteriormente. As opiniões e
conceitos emitidos, são de inteira responsabilidade does)
autor(es). Estes artigos não serão endossados pelo Editor
da Revista, nem 'por seu corpo editorial.

2.0. DO TíTULO DOS AUTORES:

Deverão os autores enviarem uma titulação acadêmica,
e não mais que a principal, embora não seja acadêmica.

3.0. TIPO DE CONTRIBUiÇÃO:

A revista se reserva o direito de classificar os artigos
e cartas em:

3.1. ARTIGO: todo e qualquer artigo que não seja
revisão de literatura, apresentação de caso, ou carta ao
editor.

Nos artigos que contém casuística, deve constar como
um dos autores, componente do cotpo clínico do Hospi-
tal onde foi realizado o trabalho assim como a denomina-
ção do serviço e do seu chefe, denominação esta que de-
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ve ser citada quando o mesmo não for autor ou co-autor
do artigo.

3.2. ARTIGO DE REVISÃO: todo e qualquer ar-
tigo onde seja clara a revisão da bibliografia existente so-
bre o assunto versado, sem qualquer menção de casuísti-
ca ou mosocômio onde o trabalho foi realizado.

3.3. OPINIÃO: Artigo científico que pode ser escri-
to por qualquer profissional da Medicina, que não tem
endosso do editor ou do corpo editorial, e que é de res-
ponsabilidade exclusiva do autor, visto ser uma opinião.

3.4. CARTA AO EDITOR: Esta só será publicada,
se o seu conteúdo for de cunho científico, cuja publica-
ção será permitida pelo corpo editorial. As cartas que
contenham polêmica não científica, serão publicadas no
Boletim da A.C.M.

4.0 - TEXTO

4.1. Os trabalhos deverão ser escritos em trê(3) vias,
sendo uma original e as outras duas poderão ser cópias,
sendo que aqueles que escrevem via computador deverão
apresentar as três vias e podem enviar o disquete com o
trabalho digitado, assinalando qual o editor de texto utili-
zado, as normas anteriormente citadas. Deverá ser obe-
decida a seguinte ordem:

1. INTRODUÇÃO: procurar na introdução eviden-
ciar o objetivo do trabalho.

2. METODOLOGIA CIENTíFICA: descrever o
método de investigação utilizado para a confecção do tra-
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.~e~.Publ~ Perlqdlcas (Revistas):

6.2.1. AUTOR:

6.2.1.1. Um só autor: citar o último sobrenome do
autor em letras maíüsculas, obedecendo-se os critérios
relativos à sua nacionalidade, seguido de uma vírgula, de
um espaço e da(s) inicial(is) do nome e dos seus outros
eventuais sobrenomes, em letras maiúsculas, seguida(s)
do ponto da abreviatura.
Exemplo:.

Reynaldo A. Brandt

BRANDT, R. A. - laser: arma ou instrumento neu-
.rocírúrgico? Acta Cir. Bras., 3:25-30, 1988.

6.2.1.2. Dois autores: citar inicialmente o sobrenome
do primeiro autor, em letras maiúsculas, seguido de uma
vírgula, de um espaço e da(s) inícialíís) does) nome(s) e
dos seus outros eventuais sobrenomes, em letras maiús-
culas seguidas de ponto. Aseguir, após um espaço, apõe-
se um H;" (ponto e vírgula), seguido de um novo espaço e
da citação do segundo autor, seguindo-se as mesmas nor-
mas da citação do primeiro autor,

Exemplo:
ELLIS, H.; HEDDLE, R. - Does tbe peritoneum
need to be closed at laparotomy? Br. Jr. Surg.,
64:733-6, 1977. -r . \•.

6.2.1.3. Três ou mais autores: citar inicialmente o so-
brenome do primeiro autor, em letras maíüsculas, segui-
do de vírgula, de um espaço e da(s) inicial(is) does) no-

, me(s) e dos seus outros eventuais sobrenomes, em letras
maiúsculas seguidas de ponto de abreviatura. A seguir,
coloca-se ponto e vírgula seguidos de um espaço e da ci-
tação do segundo autor, conforme as normas utilizadas
para o primeiro autor. As citações do terceiro e demais
autores também seguem as mesmas regras.

6.2.2. Título e subtítulo do artigo

6.2.2.1. No que conceme à citação do título do arti-
go, deve-se proceder da seguinte forma: logo após o re-
gistro does) autor(s), deixa-se um espaço, coloca-se um
hífen e um novo espaço, para, então, transcrever o título
do trabalbo no idioma escrito no documento que estiver
sendo consultado, independentemente do país da publí-
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cação ou da nacionalidade dos autores. Na citação do tí-
tulo começa-se com letra maiúscula para a primeira pa-
lavra e minúscula para as demais, respeitando-se as re-
gras gramaticais de cada idioma. Encerra-se a citação por
um ponto. A partir da 21 linha, a margem esquerda deve
ser mantida sob a 41 letra da li palavra escrita acima.

Exemplos:
GARCIA LEME; SANNOMYITA, P. - Receptors
for inflamatory mediators and modulators. Rev.
Hops. São Paulo Esc. Paul Med., 1:3-4, 1989.

6.2.3. Registro referentes ao periódico: título, subtí-
tulo, volume, fascículo, suplemento, página, mês e ano.

6.2.3.1. Quanto ao registro do título do periódico na
lista de referências bibliográficas, procede-se da seguinte
forma: ao fim da citação do título e do eventual subtítulo
do artigo, depois do ponto, deixa-se dois espaços e cita-
se o nome do periódico, que deverá vir grifado (junta-
mente com os pontos de abreviatura) e abreviado segun-
do a IS0-4/841. A seguir, coloca-se uma vírgula, que
não deve ser englobada no grifo.
Exemplo:

VIANE, A. R. - Estenose antro-pilõrica por cáusti-
cos ou corrosivos. Acta Cir. Bras., 3:95-102, 1988.

6.2.3.4. Após o título abreviado ou por extenso do
periódico (conforme norma da IS0-4/841), seguido de
vírgula, registra-se o número do volume, em algarismos
arábicos, grifando-se e fazendo imediatamente suceder-lhe
dois pontos. Observe-se que as pontuações nunca são grifa-
das, exceto os pontos da abreviatura do título do periódico, os
quais se consideracomo parte integrante da palavra.

6.2.3.7. Para referenciar o suplemento de volume que
.publiq>u a comunicação científica a que. se quer referir,
procede-se como se segue: logo após o grafia do número do
volume do periódico deve-se incluir entre parênteses, sem
grifos e sem se deixar espaços em branco, a abreviatura da
palavra "suplemento" (segundo o idioma em que estiver es-
crito o nome do periódico), em letras minúsculas (exceto a
inicial quando o idioma for o inglês ou alemão) com seu
respectivo ponto de abreviatura e o número do suplemento
(quando ele for numerado) em algarismos arábicos.

6.2.3.9. Após a citação do volume ou do fascículo
(se for ocaso) colocam-se dois pontos e, a seguir, citam-



se as páginas inicial e final do trabalho, separadas por
um hífen. A numeração da página final será expressa evi-
tando-se a repetição de dígitos representativos de casas
(dezenas, centenas, milhar) já referidos na numeração da
página inicial.

6.2.4. Apresentação dos artigos na lista de referên-
cias bibliográficas.

6.2.4.1. Ao se citar um artigo, não se deve estabele-
cer uma margem direita fixa, pois isso impediria o res-
peito às normas vigentes.

6.2.4.2. Quando à margem esquerda, deve ficar na
posição normal no que se refere à primeira linha. A partir
da segunda linha, o primeiro caractere deve ser colocado
sob o quarto caracter da primeira linha, da esquerda para
a direita, contando-se com os espaços vazios como se es-
tivessem preenchidos por caracteres (ver item 2.2.1).
Exemplos:

DE MORAES, S.; BASSANI, R.A. - Repeated
footshock increases atrial B-2 adrenoceptor function.
Rev. Hosp. São Paulo Esc. PauL Med., 1:35-6, 1989

2.4.3. Para a ordem de apresentação das citações das
referências bibliográficas, considera-se a ordem alfabéti-
ca dos sobrenomes dos autores.

Exemplo:
BRANDT, R. A. - Laser: arma ou instrumento neu-
rocirürgico? Acta. Cir. Bras., 3:25-30,1988.

2.4.4. Quando são citados dois ou mais artigos cujo
autor é o mesmo, quer na qualidade de autor único quer
na de autor principal de um grupo, a ordem de prioridade
na lista bibliográfica é a cronol6gica, segundo a época da
publicação do artigo da literatura.

Exemplos:
RAVITCH, M. M.; LANE, R.; CORNELL, W. P.;
RIVAROLA, A.; MCENANY, T. - Closure of duo-
denal, gastric and gastric stumps with wire staples:
experimental and clinical studies. Ann. Surg.,
163:573-9,1966.

RAVITCH, M. M. - Some considerations on the
healing of intestinal anastomoses. Surg. CUIt.North
Am., 49:627-35, 1969.

6.2.4.5. No caso de um mesmo autor publicar vários
artigos num mesmo ano - quer na realidade de autor úni-
co ou de principal de um grupo de autores - aparecerá
primeiro na lista bibliográfica o artigo que tiver sido pu-
blicado em fascículos cronol6gicamente mais remoto em
termos de meses, o qual receberá a letra "a" minúscula
colocado ap6s o número do ano da publicação. A seguir
os artigos progressivamente mais recentes receberão se-
quencialmente as outras letras do albafeto.

Exemplo:
SUTHERLAND, D. E. R. - Pancreas and islets
transplant registry data. World J. Surg., 8:270-5,
1984a.

SUTHERLAND, D. E. R. - Selected issues of im-
portance in clinical pancreas transplantation. Trans-
planto Proc., 16:661-70, 1984b.

6.2.4.6. Quando os artigos publicados pelo mesmo
autor principal num mesmo ano contiver indicação de se-
quência (parte I, parte 11 etc.), a prioridade na lista bibli-
ográfica será a indicada pela sequência dos artigos indi-
cados pelo autor, recebendo a mesma notação alfabética
já referida.

7.0 - GRADECIMENTOS:

Deverão ser mencionados antes das Referências
Bibliográficas.

8.0 - O ENDEREÇO DO AUTOR:

Deve ser referido ap6s as Referências Biblliográficas.
Os originais recusados pelo corpo editorial, serão de-

volvidos ao autor, os aceitos passarão a pertencer ao
acervo da Revista.

Serão remetidas 10 separatas ao primeiro autor do
trabalho aceito a publicação, sendo que se preciso maior
número de separatas, as mesmas poderão ser confecciona-
das mediante o pagamento adicional de quem as solicitar.

São proibidas reproduções parciais ou totais, assim
como traduções dos trabalhos publicados em Arquivos
Catarinenses de Medicina, com finalidades comerciais.
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